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Het due diligence-onderzoek heeft geen duide-
lijke wettelijke basis. Aan de term kunnen daarom 
niet zonder meer rechten of plichten worden 
ontleend. In de praktijk heeft het due diligence-
onderzoek een juridische status gekregen door 
gerechtelijke uitspraken en door raakvlakken 
met leerstukken als ‘koop’ en ‘dwaling’. Zo 
bezien heeft het onderzoek ook in Nederland 
duidelijk voet aan de grond gekregen. 
Niet voor iedere MKB-adviseur is echter hel-
der wat ‘due diligence’ inhoudt. Het is een 
diepgaand onderzoek bij een over te nemen 
onderneming om de juiste waarde ervan te 
kunnen vaststellen. Het inhoudelijke onder-
zoek richt zich vaak op financiële, fiscale, 
juridische en commerciële aspecten, maar vast-
gelegde kaders zijn er niet. Het onderzoek is 
vooral van belang voor de koper die geen mis-
koop wil doen. Maar ook voor de bank die 
zich van tevoren goed op de hoogte wil stel-
len van bepaalde risico’s. Of voor het bestuur 
van een BV dat risico loopt op persoonlijke 
aansprakelijkheid wanneer zonder goed onder-
zoek tot een overname wordt besloten. Het 
onderzoek wordt veelal door de koper uitge-
voerd om op voorhand eventuele knelpunten 
te inventariseren en te elimineren. 

Soorten overnames

In de MKB-praktijk zijn overnames meestal 
beperkt tot de ‘aandelentransactie’ en de ‘acti-
vatransactie’. De laatste term is juridisch niet 
altijd dekkend, omdat soms ook schulden en/
of rechtsverhoudingen mee overgaan. Voor de 
adviseur die het onderzoek verricht, is vooral 
de keuze van de soort transactie van belang, 
omdat de gevolgen heel verschillend zijn. Bij 
een activatransactie wordt alleen datgene over-
genomen wat expliciet wordt afgesproken. Dat 
is ook goed af te bakenen en te onderzoeken. 
Bij een aandelentransactie worden automatisch 
alle op dat moment bestaande verbintenissen 

met de vennootschap overgenomen. Dat bete-
kent dat zich veel onvoorziene situaties kun-
nen voordoen. De onderzoeksopdracht is dan 
veel breder dan bij een activatransactie, waar-
mee de rol van de adviseur ook van meer 
gewicht wordt. 

Opdracht

Een due diligence-onderzoek is een overeen-
komst van opdracht. De opdrachtnemer heeft 
wettelijk de taak de hem verleende opdracht 
uit te voeren met de daarbij passende zorg 
(diligence). Men kan daarom niet volstaan met 
het hoogst noodzakelijke, maar dient proactief 
te werk te gaan. De opdrachtnemer is boven-
dien verplicht de opdrachtgever op de hoogte 
te houden van de vorderingen van zijn werk-
zaamheden en legt over de uitvoering daarvan 
verantwoording af. Een opdrachtnemer moet 
bij het aannemen van een due diligence-
onderzoek de belangrijkste kaders van dat 
onderzoek vastleggen, zoals het onderwerp, de 
duur, de kosten, de reikwijdte en de beperking 
van aansprakelijkheid van de adviseur. 
Formeel bepaalt de opdrachtgever de reik-
wijdte van het onderzoek, maar in de praktijk 
zal het de opdrachtnemer zijn die de kaders 
aan zijn opdrachtgever schetst. Daarin schuilt 
voor de adviseur dus een belangrijke taak. Hij 
moet er voor zorgen dat de opdrachtgever 
goed geïnformeerd besluit tot verlening van 
de opdracht. 

Juridische onderwerpen

Een due diligence-onderzoek kan over de 
meest uiteenlopende zaken gaan: milieu, ict, 
belastingen, contracten en financiën. 
Voorbeelden van juridische onderwerpen die 
in het onderzoek thuishoren zijn:  
•  Personeel: anders dan vaak wordt gedacht gaat 

bij een activatransactie het personeel van 
rechtswege mee over, inclusief alle op dat 

praktijk
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Als de voortekenen niet bedriegen staan we aan de vooravond van een ongekende overna-

megolf. MKB-adviseurs gaan wat dit betreft spannende tijden tegemoet. Het due diligence-

onderzoek zou bij een overname een belangrijke rol moeten spelen. Dat gebeurt niet altijd, 

wat niet alleen voor de klant maar ook voor de adviseur de nodige risico’s met zich brengt. 

Hoe herken je de juridische valkuilen bij zo’n due diligence-onderzoek?
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moment bestaande rechten en plichten. 
•  Huur: vaak eist de verhuurder een huurver-

hoging alvorens toestemming te geven voor 
een indeplaatsstelling. Het maakt bij de 
beoordeling van de vraag of de verhuurder 
in dat geval gerechtvaardigd handelt verschil 
of sprake is van winkel- of kantoorruimte: 
die eis kan meestal niet bij winkelruimte, 
maar wél bij kantoorruimte worden gesteld. 

•  Algemene voorwaarden: veel ondernemers vol-
staan nog steeds met een verwijzing naar 
algemene voorwaarden op hun briefpapier. 
Dat is onvoldoende, omdat ze ‘ter hand 
moeten worden gesteld’. Gebeurt dat niet, 
dan zijn de voorwaarden vernietigbaar. Een 
eigendomsvoorbehoud – bijvoorbeeld – kan 
op die manier ineens waardeloos blijken. 

Beperking aansprakelijkheid

Om het samenstellen van de opdracht werk-
baar te houden, kan men op hoofdlijnen aan-
geven welke deelgebieden worden onderzocht. 
Dat betekent niet dat het onderzoek zelf niet 
gedetailleerd zal zijn. Daarnaast is het in het 
offertestadium voor de opdrachtnemer van 
belang een beperking van aansprakelijkheid 
overeen te komen. Uitsluiting van aansprake-
lijkheid is alleen mogelijk als de opdrachtnemer 
financieel gecompenseerd kan worden. Zonder 
een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid 
is algehele exoneratie vaak niet mogelijk. De 
aansprakelijkheid kan men mede beperken 
door in het eindrapport melding te maken van 
onvolkomenheden in het onderzoek als gevolg 
van bijvoorbeeld tijdsgebrek of desinformatie.

Verloop van het onderzoek

In de literatuur zijn inmiddels veertien fasen in 
het due diligence-onderzoek onderscheiden. 
Vaak is de overgang tussen die fasen vloeibaar, 
of worden fasen overgeslagen. De fasen zijn:
1  eigen deskonderzoek (jaarrekeningen, statis-

tische branchegegevens, registers, statuten);
2  geheimhoudingsovereenkomst met exclu-

siviteitsbepaling;
3 pre-due diligence-onderzoek;
4  algemeen onderzoek bij over te nemen 

onderneming;
5 beoordeling melding NMa;
6  beoordeling melding ondernemingsraad 

en vakorganisaties;
7 intentieovereenkomst;
8 gedetailleerd due diligence-onderzoek;
9 rapportage aan opdrachtgever;
10  inzage (delen van) rapport directie over te 

nemen onderneming;
11  ‘letter of representation’ bestuur over te 

nemen onderneming;
12  verwerking rapportage in overnameover-

eenkomst;
13  ‘closing’;
14 integratie.

Intentieovereenkomst

Er bestaat niet altijd een noodzaak tot het slui-
ten van een intentieovereenkomst, omdat soms 
al sprake zal zijn van een ‘echte’ koopovereen-
komst. De term ‘intentieovereenkomst’ is ook 
niet in de wet vastgelegd. Een intentie sugge-
reert dat sprake is van een overeenkomst die 
nog niet direct rechten en plichten met zich 
brengt. Dat kan verwarrend zijn, omdat vaak 
wel definitieve afspraken worden vastgelegd, 
maar dan onder opschortende voorwaarden. 
De vrijheid om onderhandelingen af te breken 
wordt bovendien geringer naarmate het proces 
vordert en rechtsverhoudingen concreter wor-
den gemaakt. De praktijk kent een viertal 
fasen in het onderhandelingsproces:
• fase 1: geen recht op vergoeding kosten;
• fase 2: recht op vergoeding gemaakte kosten;

ABP kocht het Hoog Catharijnecomplex van de gelijknamige BV. Na de 
overname bleken er twee geldleningen te bestaan, waarvan ABP niets 
wist en waarvan in de overgelegde stukken niets stond. In de overna-
meovereenkomst waren garanties opgenomen dat a. de overnameba-
lans juist zou zijn en b. verkoper alle relevante informatie had verstrekt. 
ABP meende de leningen dan ook op verkoper te kunnen verhalen, 
wegens schending van de garanties. Dat bleek een misvatting. De 
Hoge Raad onderzocht waar de mededelingsplicht van de verkoper ein-
digde en waar de onderzoeksplicht van de koper begon. Hier vond de 
Hoge Raad dat van de verkoper niet verwacht mocht worden dat zij tel-
kens met informatie zou blijven komen, te meer gegeven de complexi-
teit van de overname en het hoog gekwalificeerde team van adviseurs 
dat de koper bijstond. Ter beperking van mogelijke gevolgen van het 
Hoog Catharijne-arrest luidt het advies dan ook een aanvullende bepa-
ling aan de garanties toe te voegen: ‘de vorengenoemde garanties blij-
ven onverminderd van kracht, ook indien later zou worden aangenomen 
dat de koper in zijn onderzoeksplicht is tekortgeschoten, tenzij de verko-
per aantoont dat er aan de zijde van de koper sprake is van grove nala-
tigheid of indien de koper, voorafgaand aan het sluiten van onderhavige 
overeenkomst, wist dat reeds sprake was van een inbreuk door de ver-
koper op één van de voornoemde garanties’.

Garantie is geen panacee

VBI en Beerkens hadden een zogenoemde ‘voorovereenkomst’ geslo-
ten tot overname van aandelen, inclusief een vrij beperkt onderzoek en 
enkele garanties. Nadat VBI het (beperkte) onderzoek had verricht kwam 
naar voren dat de financiële situatie van de vennootschap penibel was. 
Men sprak af de prijs te verlagen en af te zien van verdere garanties. 
VBI stelde na de aangepaste overdracht echter vast dat de problemen 
nog veel groter waren dan gedacht. Naheffingen van de fiscus waren 
verzwegen en de voorraad bleek grotendeels chemisch afval. VBI meen-
de aflossing van de rekening-courant te kunnen staken wegens dwaling. 
De Hoge Raad ging daarin niet mee. VBI had volgens haar welbewust 
een risico genomen, omdat ze wist dat de onderneming veel minder 
waard was dan eerst gedacht. VBI had bewust afgezien volledige open-
heid van zaken te eisen en werd bijgestaan door professionele deskun-
digen. Bovendien had VBI geen aanvullende garanties geëist – kennelijk 
in ruil voor een hoge korting op de koopprijs. VBI had haar recht op dwa-
ling dus prijsgegeven. Deze uitspraak suggereert dat men als verkoper 
net zo goed, of juist beter, zijn mond kan houden. Zelfs wanneer een 
verkoper de ander welbewust heeft misleid. In feite wordt kwade trouw 
dan beloond, maar de Hoge Raad heeft het goed gevonden. Het kan 
zinvol kan zijn de aanleiding van het verlagen van een koopprijs duidelijk 
neer te leggen in de overnameovereenkomst. Doet men dat niet, dan 
zou geconcludeerd kunnen worden dat de koper de prijsverlaging alleen 
maar heeft gekregen in ruil voor de aanvaarding van alle verdere risico’s. 

Geen recht op dwaling
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•  fase 3: recht op vergoeding van positief con-
tractsbelang, of dooronderhandelen;

• fase 4: wilsovereenstemming.

Als de uitkomsten van het due diligence-rap-
port afwijken van de uitgangspunten bij het 
sluiten van de intentieovereenkomst kunnen 
grofweg drie dingen gebeuren: bij geringe 
afwijkingen wordt de ‘letter of intent’ gevolgd 
door een definitieve overeenkomst, bij grotere 
afwijkingen wordt onderhandeld over de prijs 
en bij wezenlijke afwijkingen zal de transactie 
niet doorgaan. Zijn er echter afwijkingen tus-
sen de definitieve overeenkomst en informatie 
die pas loskomt na de transactie, dan zijn de 
volgende scenario’s denkbaar: 
• beroep op een garantie; 
•  eis tot vernietiging van de afspraak op grond 

van dwaling; 
• een beroep op (partiële) ontbinding; 
• een eis tot betaling van schadevergoeding; 
•  een eis tot wijziging van het contract om 

negatieve gevolgen ongedaan te maken. 

In het kader op pagina 23 zijn twee belangwek-
kende uitspraken van de Hoge Raad samengevat. 

Onderzoeksplicht koper

De wet kent geen vaste regel voor informatie- 
of onderzoeksplicht. Er zijn wel twee bepalin-
gen die in dat opzicht een rol spelen. Zo zegt 
artikel 6:228 BW: ‘een overeenkomst die onder 
invloed van een onjuiste mededeling is tot 
stand gekomen, kan (op grond van dwaling) 
worden vernietigd’. De bepaling spreekt verder 
van ‘inlichten’ en van ‘voorstelling van zaken’. 
De verkoper heeft daarom een actieve spreek-
plicht. Anderzijds kan de koper geen beroep 
doen op dwaling, wanneer hij had kunnen 
weten wat er speelt. Kortom, de koper heeft 

ook wettelijk gesproken een onderzoeksplicht. 
In artikel 7:17 BW eist de wetgever bovendien 
dat een gekochte zaak de ‘eigenschappen moet 
bezitten die een koper op grond van de gesloten 
overeenkomst mag verwachten’. De verkoper 
heeft daardoor een impliciete spreekplicht wan-
neer een zaak niet meer geschikt (‘non-con-
form’) is voor het gebruik dat de koper er mee 
voor ogen heeft. Als de verkoper bij het sluiten 
van de overeenkomst op de hoogte is – of 
behoort te zijn – van feiten waarvan hij weet 
dat deze essentieel zijn voor de koper, dient de 
verkoper de koper in te lichten. Tenzij deze 
zichzelf niet redelijkerwijze op de hoogte kon 
stellen of als de koper gerechtvaardigd op deze 
mededelingen mocht vertrouwen op grond van 
het contract en/of de deskundigheid en/of op 
grond van mededelingen van de verkoper. 
Artikel 7:17 BW is ook van toepassing op de 
verkoop van aandelen. Worden de leerstukken 
van dwaling en conformiteit gecombineerd 
met de uitkomsten van de besproken arresten, 
dan kan men niet volhouden dat men beter 
geen onderzoek kan doen. Met het onderzoek 
wordt namelijk juist een mogelijkheid gecre-
eerd om schade vergoed te krijgen. 

Communicerende vaten

Een garantie betekent dat de verkoper ergens 
voor instaat en dat de verkoper in beginsel in 
alle gevallen aansprakelijk is wanneer een 
garantie niet wordt waargemaakt. Het due dili-
gence-onderzoek en garanties in de overna-
meovereenkomst zijn communicerende vaten: 
hoe meer onderzoek, des te minder garanties 
nodig zijn. Schending van een garantie leidt in 
juridische zin tot wanprestatie zodat schade-
vergoeding kan worden geëist. Op voorhand is 
niet aan te geven welke garanties moeten wor-
den verlangd. In beginsel is de samenstelling 
van de garanties afhankelijk van datgene wat 
in het onderzoek naar voren komt. 
Ook is van tevoren niet te zeggen welke zaken 
wel en niet moeten worden opgenomen in het 
due diligence-rapport. Net zo min als vaststaat 
wat uiteindelijk zal worden onderzocht. De in 
te dienen vragenlijsten met onderzoeksgebieden 
geven wat dit betreft de richting aan. Wordt 
bepaalde informatie niet opgevraagd, dan zou de 
adviseur nalatig kunnen zijn als het rapport daar 
niet op terugkomt. Men moet dus altijd zorgen 
voor een deugdelijke afwerking van de gestelde 
vragen. En wees niet bevreesd te ‘overvragen’. 
Daarmee snijdt juist de adviseur zich uiteinde-
lijk in de vingers. Het rapport geldt verder als 
een goed bewijsmiddel, omdat achteraf discussie 
kan ontstaan over de vraag welke informatie is 
verschaft en hoe dat is onderzocht. b_m
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praktijk

Het due diligence-onderzoek is omgeven door spelregels en wettelijke 

bepalingen die niet in één zin zijn te vatten. De hoofdlijnen: 

•  er is altijd een zekere mate van onderzoek waaraan men zich niet kan 

onttrekken;

•  bij twijfel stelt de adviseur specifieke vragen;

•  de koper mag afgaan op expliciete mededelingen van de verkoper;

•  de verkoper heeft een spontane mededelingsplicht als hij wéét dat 

bepaalde zaken van duidelijk belang voor de koper zijn;

•  er dient een nauwkeurige afspraak te worden gemaakt tussen de 

adviseur en diens  opdrachtgever over de wijze waarop het due 

diligence-onderzoek wordt uitgevoerd;

•  de tekst van garanties is niet ‘heilig’ en de koper dient daarop 

gewezen te worden;

•  de koper heeft een onderzoeksplicht. 

Is een due diligence-onderzoek nuttig? Dat blijkt pas nadat de uitkom-

sten bekend zijn. Is het een noodzaak? Ja, tenzij de overname zo 

weinig complex is dat met een zeer beperkt onderzoek volstaan kan 

worden, gecombineerd met garanties door de verkoper.

conclusie


