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SITUERING VAN HET ONDERZOEK

1.1. PROBLEEMSTELLING
In het kader van onderhandelingen met het oog op de overname van een
onderneming is er een beperkte reeks van variabelen die nagenoeg steeds
aan de orde komt. De eindonderhandelingen spitsen zich niet zelden toe
op de uiteindelijke invulling van die variabelen. Als onderhandelingsargu
ment wordt dan vaak gegoocheld met een verwijzing naar het al dan niet
gebruikelijke karakter van een welbepaalde invulling van een variabele.
Een “cap” (maximale aansprakelijkheid van de verkopers) in functie van
een bepaald percentage van de koopprijs wordt dan bijvoorbeeld als
gebruikelijk omschreven of een bepaalde verkiaring of garantie wordt
omgekeerd als uitermate ongebruikelijk afgedaan. Dit is een vrij steriele
doch typische argumentatie waarmee iedere M&A-onderhandelaar wel
eens geconfronteerd wordt.
Bij nader toezien blijken dergelijke argumenten echter op geen enkel objec
tief gegeven te berusten. In Belgie hebben we alvast voorafgaand aan ons
eerste onderzoek in 2007 (zie hieronder) geen enkele studie gevonden die
deze problematiek nader zou hebben onderzocht. De eerlijkheid gebiedt
dan ook toe te geven dat de ‘gebruiken’ waarnaar zo vaak wordt verwezen
*

Advocaten te Brussel (contrast). Met dank aan Thomas
voorbereiding van deze bijdrage.

Intersentia

DE CLERCK

voor de assistentie bij de

277

Bart Bellen en Frank Wijckmans

in onderhandelingen veelal een eerder subjectieve appreciatie van
de
betrokken onderhandelaar reflecteren, vaak gebaseerd op het toevallige
akkoord dat werd bereikt in de recentste transacties. Er leek alvast in Bel
gie geen onmiddellijke houvast om die vermeende ‘gebruiken’ te objective
ren,
In 2007 hebben wij dan ook een eerste bevraging georganiseerd naar
de
concrete invulling van de variabelen in overnameovereenkomsten. Met
ons onderzoek hebben we toen een eerste aanzet willen geven tot objecti
vering van de gangbare overnamepraktijk in Belgie. De resultaten van dit
eerste onderzoek werden gepubliceerd in het ‘Het Tijdschrift voor Rechts
persoon en Vennootschap’ (“TRy”).’
Eind 2009 hebben we de bevraging herhaald op basis van een meer uitge
breide vragenlijst en een groter sample. De tweede editie van de bevraging
had betrekking op 150 transacties afgesloten in de periode 2007-2009 en
kwam tot stand met de medewerking van 34 investeringsmaatschappijen,
financiële dienstverleners en advocatenkantoren met een gevestigde over
namepraktijk. Elk van hen werd gevraagd om gedetailleerde vragenlijs
2
ten in te vullen, telkens met betrekking tot 3 tot 5 recente transacties die zij
als representatief beschouwden voor hun overnamepraktijk. De vertrou
welijkheid van de onderzochte transacties werd ten volle gerespecteerd.
Aan de deelnemers werd niet gevraagd om namen of andere details mee Ic
delen die de anonimiteit van de bevraging in het gedrang zouden kunnen
brengen. De vragenlijst bevatte wel een beveiliging om dubbeltellingen te
vermijden.
De resultaten van het tweede onderzoek werden tevens gepubliceerd in hel
3
TRV.

1

2
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Zie B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “M&A Survey”, TRV 2008, 113.
Ackermans & van Haaren, Allen & Overy, Altius, Altra law, Ambos Law, Arts Cleeren Vcii
&
noten, Astrea, Cadanz, Cnockaert Salens, contrast, Curia Advocaten, De Broeck Van Laere Van
Camp Coopman Sandra, Declerck Leterme & Partners, Derycke & Vandeberghe Advocaten
Dumont Sablon & Vanheeswi)ck, Eubelius, Finpartners, GIMV, Goossens Sebreghts Jacqmain
Advocaten, KPMG Legal Advisers, Laga, Liedekerke, Linklaters, Loyens & Loeff, Monard
d’Hulst, Nauta Dutilh, Olislagers & De Creus, Petercam Securities, Simont Braun, Stibbe, Titeca
Henry Accountants, Vandelanotte Accountants, Vectis Participatiesen VMB Bedrijfsrevisoreii.
Zie B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “De Belgische M&A-index”, TRV 2010, 104. De huidige bij
drage is gebaseerd op een synthese van onze publicaties in het TRV.
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1.2. AFBAKENING VAN HET VOORWERP
Het onderzoek werd beperkt tot aandelentransacties met betrekking tot niet
beursgenoteerde Belgische ondernemingen. Met deze beperking wilden we
een vertekening van de resultaten vermijden, die het gevoig zou kunnen zijn
van de vermenging van transactiestructuren (overdracht van aandelen t.o.v.
activa) of het al dan niet genoteerde karakter van de betrokken onderne
ming.
Om de mogelijke invloed van de transactiewaarde te meten op de concrete
invulling van bepaalde variabelen, werden de onderzochte transacties
opgedeeld in drie categorieën: (i) transactiewaarde tot 10 miljoen euro
(categorie I), (ii) transactiewaarde tussen 10 en 100 miljoen euro (categorie
II) en (iii) transactiewaarde hoger dan 100 miljoen euro (categorie III),
Hoewel wij geen wetenschappelijke precisie beogen, blijkt uit bet onder
zoek dat voor een aantal variabelen een zeer eenduidige lijn kan worden
getrokken in de onderzoeksresultaten. Heel wat resultaten liggen boven
dien grosso modo in het verlengde van ons eerste onderzoek. Deze vaststel
lingen, in combinatie met het gedetailleerde karakter van de vragenlijst en
de brede sampling, maken dat de hierna weergegeven onderzoeksresulta
ten naar ons oordeel een goed beeld bieden van de Belgische overname
praktijk. Waar dit voor het eerste onderzoek zeker voorbarig zou zijn
geweest, lijkt bet niet ongepast om de resultaten van dit tweede onderzoek
reeds als een (eerste) Belgische M&A index te bestempelen.

2.

ONDERZOEKSRESULTATEN

2.1. ALGEMENE KENMERKEN VAN DE TRANSACTIE
Onder deze afdeling hebben wij een aantal algemene kenmerken van de
onderzochte transacties en het transactieproces in kaart gebracht.
Concreet werd onderzocht of de controleverwerving werd gerealiseerd
door de overname van alle aandelen van de doelvennootschap, of slechts
van een deel van de aandelen. Ook werd gevraagd of de verkopers recht
streeks of onrechtstreeks een deel van de overnamesom hebben geherin
vesteerd in de nieuwe structuur.
4
‘

Dergelijke transactiestructuren zijn niet ongebruikelijk bij management buy-outs, leveraged
buy-outs of herfinancierings- en herkapitaliseringsoperaties. Een substantiële herinvestering

Intersentia

279

Bart Bellen en Frank Wijckmans

Verder werd gemeten of de transactie tot stand kwam na een formele bie
dingprocedure waarbij verschillende kandidaat.-kopers een hod kondei
uitbrengen op de doelvennootschap.
Ten slotte hebben we ook het normale tijdsverloop van een transactie here
kend. Concreet werd het aantal dagen tussen de ondertekening van een
intentiebrief (indien toepasselijk) en de ondertekening van de overname
overeenkomst gemeten, alsook het aantal dagen tussen de ondertekening
van de overnameovereenkomst en de afronding van de overdracht
(“closing” of “completion” in het jargon).
Totaal

Cat. I

Cat. II

Cat. Ill

De transactie heeft betrekking op alle aandelen van de
doelvennootschap.

88%

87%

85%

100w,

De verkopers herinvesteren in een nieuwe holdingstructuur.

17%

12%

25%

6%

Er is een formele biedingsprocedure georganiseerd.

22%

4%

37%

47%

Gemiddeld aantal dagen tussen de ondertekening van
de intentiebrief (indien toepasselijk) en de overname
overeenkomst.

122

110

126

19!

Gemiddeld aantal dagen tussen de ondertekening van
de overnameovereenkomst en closing (wanneer niet
sarnenvallend).

46

22

38

108

Deze cijfergegevens tonen aan dat in een grote meerderheid van de geval
len de onderzochte transacties inderdaad betrekking hadden op alle nan
delen van de doelvennootschap. Slechts een kleine minderheid van de
transacties had betrekking op transactiestructuren waarbij de verkopers
5
een deel van de opbrengst hebben geherinvesteerd.
Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van formele biedingsprocedures
(auctions in het jargon) stijgt met de transactiewaarde. In de grootste over
nametransacties (categorie III) is dat het geval in bijna de heift van de
transacties.

door bepaalde verkopers kan een merkbare invloed hebben op andere bepalingen van de ovr
eenkomst (in het bijzonder op de contractuele bescherming van de koper).
Uit beide vaststellingen kan worden afgeleid dat de onderzoeksresultaten slechts beperkt bei n
vloed zijn door het gebruik van alternatieve transactiestructuren. Wij hebben er dan ook ‘oor
gekozen om de transacties voor doeleinden van deze bijdrage vanuit dat perspectiefnietverdcr
op te splitsen in bijkomende categorieen.
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Ook is het duidelijk dat de totstandbrenging en afronding van een overna
metransactie langer duurt naarmate de transactiewaarde stijgt. In de gro
tere overnametransacties (categorieen II en III) heeft dit ongetwijfeld te
maken met de noodzaak om tussen de ondertekening en afronding een
aantal opschortende voorwaarden te vervullen (zie verder).

2.2. DE VOORBEREIDENDE FASE

Met betrekking tot de fase voorafgaand aan de eigenlijke contractonder
handelingen werd de bevraging toegespitst op twee kiassieke praktijken: de
intentiebrief (“letter of intent”) en het bedrijfsonderzoek (“due diligence”).
2.2.1. Gebruik van intentiebrieven (letters of intent)

Een eerste aspect dat werd onderzocht, is het gebruik van al dan niet ver
bindende voorbereidende afspraken, zoals intentiebrieven. In de praktijk
gebruikt men verschillende benamingen voor dergelijke voorbereidende
afspraken, by. “intentieverkiaring”, “letter of intent”, “memorandum of
understanding”, “heads of agreement” en “protocole d’accord”. Dergelijke
precontractuele afspraken bestaan in tal van varianten; de precieze draag
wijdte en juridische kracht ervan moeten geval per geval, op basis van de
concrete inhoud, worden bepaald.
6
Verschillende auteurs waarschuwen dat bijzondere voorzichtigheid is
geboden bij het opstellen van dergelijke voorbereidende transactiedocu
menten. De ambiguIteit van de intentiebrief schuilt vaak precies in het feit
dat de ene partij een document wenst te ondertekenen dat hem zo weinig
mogelijk bindt, terwiji de andere partij net het tegendeel beoogt.
7 Indien
6

‘

Over dergelijke voorbereidende overeenkomsten in het algemeen, zie onder meer: M. BOLLEN,
“Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzon
der m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, nr. 3, 136-160 (142-146); W. DEJONGHE en
W. VAN DE VOORDE, “Negotiated acquisition” in W. DEJONGHE en W. VAN DE VOORDE, M&A
in Belgium, Kiuwer Law International (2001), 60-63; E. DIRIx, “Gentlemen’s agreements en
andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen”, RW 1985-86, 2139-2140; U. DRAETTA, “Pre
contractual documents in merger or acquisition negotiations”, RDAI 1991, nr. 2, PP. 229-249;
W. GELDOF, “Voorcontracten en voorbereidende contracten” in E. DIRIx en A. VAN OEVELEN,
Bijzondere overeenkomsten, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtsleer en recht
spraak, Kiuwer Rechtswetenschappen, 1-9; G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der
contracten”, TPR 1984, 16 et seq.; P. VAN HOOGHTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR
1990, nr. 16, pp. 63-65; A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij
onderhandelingen over (commerciële) contracten”, DAOR 1990, nr. 14, pp. 57-63.
P. VAN HOOGHTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, l.c., 63.
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de intentiebrief, naast het eigenlijke voorwerp van de voorgenomen trans.
actie (de aandelen), ook een prijsbepaling of -formule bevat, dient men
rekening te houden met artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek (hierna
“BW”). Artikel 1583 BW bepaalt dat de koop tussen de partijen voltrokken
is, en de koper ten aanzien van de verkoper van rechtswege de eigendorn
verkrijgt, zodra er overeenstemming is omtrent de zaak en de prijs. Daar
bij is het irrelevant dat de zaak nog niet is geleverd of de prijs nog niet werd
betaald. Ret is dus in ieder geval aangewezen om uitdrukkelijk het al dan
niet verbindende karakter van de afspraken te bepalen in cie intentiebrief.
In de praktijk worden de verbindende afspraken in intentiebrieven door.
gaans beperkt tot het vertrouwelijkheidsbeding, de forumkeuze en, even
tueel, een periode van exciusiviteit tijdens dewelke de koper en (vooral) de
verkoper overeenkomen om geen gesprekken met derden te voeren die het
voorwerp van de voorgenomen transactie kunnen beInvloeden.
Uit ons eerste onderzoek bleek reeds dat zeer vaak wordt onderhandeld op
basis van een intentiebrief vooraleer een definitieve overnameovereen
komst wordt ondertekend. Deze vaststelling wordt bevestigd door oils
tweede onderzoek.
We hebben ook gemeten of de koper in voorkomend geval (i.e. in de geva 1len waarin een intentiebrief is opgesteld) al dan niet onderhandelingsex
clusiviteit had bedongen en, zo ja, hoe lang.
Ten slotte hebben we gepeild naar de taal waarin de intentiebrief werd
opgesteld.
Totaal

Cat.I

Cat.II

Cat.Iii

69%

68%

75%

53%

Nederlands

50%

70%

34%

22%

Engels

47%

26%

64%

78%

Frans

3%

4%

2%

0%

Er is onderhandelingsexclusiviteit bedongen.

75%

70%

84%

56%

Indien ja, duur van de exciusiviteit (mediaan,
uitgedrukt in maanden).

3

3

3

2.5

Voorafgaand aan de overnameovereenkomst is een
intentiebrief ondertekend.
Indien ja, in welke taal is de intentiebriefopgesteld?
—

—

—

282

Intersent i

Hoofdstuk VI. M&A survey contractuele en mededingingsrechtelijke
aspecten van de Belgische overnamepraktijk

Uit de resultaten blijkt dat in een duidelijke meerderheid van de transacties
voorbereidende overeenkomsten werden gesloten voorafgaand aan de
eigenlijke overnameovereenkomst. Enkel in de grootste overnametransac
ties (categorie III) is het resultaat minder eenduidig. Dit heeft wellicht
vooral te maken met het feit dat de overnameovereenkomst in dergelijke
gevallen vaak tot stand komt in het kader van strak geregisseerde bieding
procedures (zie hoger), waarin het gebruik van intentiebrieven vaak over
bodig zal zijn.
Zodra de partijen evenwel een intentiebrief gebruiken, zal daarin doorgaans
ook onderhandelingsexclusiviteit zijn bedongen. De partijen komen dan
overeen om gedurende een afgesproken periode niet te onderhandelen met
andere partijen over eenzelfde transactie (of andere transacties die het doel
van de voorgenomen operatie zouden ondermijnen). De duur van de exclu
siviteitsperiode ligt in voorkomend geval doorgaans rond de 3 maanden.
2.2.2. Bedrijfsonderzoek (due diligence)
Het bedrijfsonderzoek (“due diligence”) neemt vaak een centrale plaats in
in het voortraject van een overnametransactie. In een kiassiek overname
proces krijgen een kandidaat—koper en zijn adviseurs doorgaans gedurende
een bepaalde periode toegang tot geselecteerde vertrouwelijke informatie
van de doelvennootschap om zo zeif een inschatting te kunnen maken van
de kwaliteit van het vermogen en haar eventuele verborgen passiva (of
activa) te onderzoeken.
8 Het bedrijfsonderzoek moet de kandidaat-koper
toelaten om de veronderstellingen die werden gehanteerd bij de prijsbepa
ling te valideren en ook om bijzondere aandachtspunten te identificeren
die van belang zijn bij de redactie van de overnameovereenkomst (en in
het bijzonder bij de waarborgen die van de verkoper worden gevraagd). In
grotere transacties wordt de kandidaat-koper voor het due diligence-onder
zoek vaak bijgestaan door een multidisciplinair team bestaande uit eigen
gespecialiseerde personeelsieden, financiële adviseurs, business consul
tants, technische experts, fiscalisten, juristen en specialisten in milieuaan—
gelegenheden of andere niches (by. intellectuele rechten).

8

Voor een basislijst van de juridische informatie die de kandidaat-koper kan interesseren, zie
onder meer: P. VAN HOOGHTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, ic., 66 et seq. Over due diligence
meer in het algemeen, zie by. W. DEJONGHE en W. VAN DE VOORDE, o.c., 63-66; B. Da VUYST,
“Dommages pour manque d’information ou pour information erronée, ‘due diligence’ et ‘data
rooms’: la maltrise des risques”, DAOR 2000, nr. 54, pp. 80-82; W. SLAGTER, “Het due diligence
onderzoek”, TVVS 1994, 225.
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In de bevraging werd met betrekking tot dit thema vooral gepeild naar het
gebruik van geformaliseerde onderzoeksprocedures. Dc praktische rele
vantie van het in kaart brengen van de informele informatie-uitwisseling
leek ons immers eerder beperkt. We gaan er immers van uit dat in iedere
overnametransactie ook op een meer informele manier informatie wordt
uitgewisseld of betrokken bij derden.
Concreet hebben we onderzocht of de verkoper dit deel van het overname
proces reeds zeif had voorbereid en rapporten ter beschikking heeft gesteld
van de kandidaat-kopers (zgn. “vendor due diligence”).
9 Ook werd nage
gaan of de verkoper de benodigde vertrouwelijke informatie voor het
bedrijfsonderzoek georganiseerd en afgezonderd ter beschikking heeft
gesteld in een zogenaamde “data room”. Daarbij werd een onderscheid
gemaakt naargelang de data room op een bepaalde, fysieke plaats werd
georganiseerd, dan wel virtueel met de huip van intranettoepassingen met
beveiligde toegang.
Ten slotte werd gevraagd of de koper en zijn adviseurs documenten uit de
data room konden kopieren en of de partijen, als aanvulling op de datti
room, ook een formele vraag- en antwoordprocedure (Q&A) hebben geor
ganiseerd.
Totaal

Cat. I

Cat. II

Cat. III

7%

7%

3%

18%

80%

65%

93%

94%

virtueel

21%

11%

27%

31%

fysiek

78%

89%

71%

69%_--

beide

1%

0%

2%

0%

De kandidaat-overnemers kunnen kopieen nemen van
documenten uit de data room.

62%

63%

65%

40%

Er is een geformaliseerde vraag- en antwoordprocedure
(Q&A).

50%

29%

71%

76%

De verkopers stellen een vendor due diligence report ter
beschikking.
De verkopers stellen een data room ter beschikking.

-

Indien ja, in welke vorm?
—

-

—

Uit bet onderzoek blijkt dat het gebruik van vendor due diligence-rappor
ten in geen van de categorieën echt gebruikelijk is. Wel is het gangbaar dat
de verkoper een data room ter beschikking stelt van de koper en zijn advi
Over de voordelen van een dergelijke aanpak in het kader van
“M&A Survey”, ic., voetnoot 10.

auctions, zie

B.

BELLEN en

1.

WIJCKMANS,

284

Interscntia

Hoofdstuk VI. M&A survey contractuele en mededingingsrechtelijke
aspecten van de Belgische overnamepraktijk

seurs. In een grote meerderheid van de gevallen mag men dat bovendien
nog letterlijk nemen en gaat het inderdaad om een afgezonderde, fysieke
ruimte. In een minderheid van de gevallen is de data room “virtueel” geor
ganiseerd; het gebruik van deze methode stijgt met de transactiewaarde.
Uk het eerste onderzoek was reeds gebleken dat het nemen van kopieën
van data room documenten ruimer wordt toegestaan dan vaak wordt ver—
moed. Deze opmerkelijke vaststelling wordt bevestigd door ons tweede
onderzoek.

3,

DE OVERNAMEOVEREENKOMST

Ret centrale document in elke overnametransactie is de koop-verkoop
overeenkomst. Uit ons eerste onderzoek was gebleken dat deze overeen
komst, zelfs voor kleinere transacties, vaak op Angelsaksische leest is
geschoeid. Deze vaststelling wordt bevestigd door de resultaten van het
tweede onderzoek. Dit blijkt overigens ook uit de taal waarin de overeen
komst wordt opgesteld. Zeker bij hogere transactiewaarden (categorieen II
en III) was dit in een grote meerderheid van de gevallen het Engels (61%
van de gevallen in categorie II en 88% in categorie III).
Naast de taal van de overnameovereenkomst hebben we ook de opschor—
tende voorwaarden, de betalingsmodaliteiten van de koopprijs, het gebruik
van verkiaringen en waarborgen door de verkoper, de aard van de uitzon
deringen op de verkiaringen en waarborgen en beperkingen aan de ver
goedingsplicht van de verkoper onderzocht.

3.1. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
Zeer vaak wordt een overnameovereenkomst onder opschortende voor
waarden gesloten)° De vervulling van de opschortende voorwaarden
wordt dan op een later tijdstip, na de ondertekening van de overeenkomst,
vastgesteld. Dit tijdstip wordt in het jargon doorgaans de ‘closing’ of ‘corn-

Zie voor een algemene bespreking van de voorwaarde in het verbintenissenrecht by.: M. VAN
QUICKENBORNE, “Voorwaarde” in E. DIRIx en A. VAN OEVELEN, Bijzondere overeenkomsten,
artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1-160.
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pletion’ genoemd.’
1 Het is met andere woorden pas op het ogenblik van de
closing dat in principe de eigendomsoverdracht van de aandelen en de
betaling van de prijs plaatsvindt.
12
In de praktijk vindt men een waaier van mogelijke opschortende voorwaarden terug in koop-verkoopovereenkomsten. Zeer kiassiek dient bij
grotere transacties bijvoorbeeld gewacht te worden op de goedkeuring van
de kartelautoriteiten (de Europese Commissie of één of meer nationale
mededingingsautoriteiten).’ In afwachting van die goedkeuring voorziet
3
de toepasselijke regelgeving immers doorgaans in een schorsingsplicht.
Een transactie implementeren alvorens de vereiste mededingingsrechte
lijke goedkeuringen werden verkregen (“jumping the gun”) is sanctioneer
baar. Het verkrijgen van deze goedkeuringen wordt dan ook om die reden
standaard als een opschortende voorwaarde opgenomen.
Andere opschortende voorwaarden die in de praktijk vaak voorkomen,
zijn: het verkrijgen van bankfinanciering, de ondertekening van bepaalde
andere met de transactie gerelateerde documenten (by. consultancy-over
eenkomsten met de verkopers, leverings- of dienstencontracten tussen de
11

12

13

286

“Closing” geniet doorgaans de voorkeur van Amerikaans geInspireerde overeenkomsten,
“Completion” van de Britse.
Wanneer de koop-.verkoopovereenkornst onder opschortende voorwaarden wordt onderte
kend en de partijen derhalve de bedoeling hebben om de overdracht pas tot stand te doen
komen na de vervulling van deze voorwaarden, kan het voorzichtig zijn om de werking van
art. 1179 BW contractueel uitdrukkelijk uit te sluiten. In bet andere geval wordt de overeen
komst immers principieel geacht retroactief tot stand te zijn gekomen op de datum van onder
tekening.
Een transactie zal by. hi) de Belgische Mededingingsautoriteit aangemeld moeten worden wan
neer (i) de betrokken ondernemingen samen in Belgie een omzet realiseren van meer dan 100
miljoen euro en (ii) minstens twee van de betrokken ondernemingen individueel in Belgie een
omzet realiseren van minstens 40 miljoen euro. Transacties die een duurzame wijziging van
zeggenschap tot gevoig hebben, dienen bij de Europese Comm issie te worden aangemeld (i)
indien a) de totale omzet die over de hele wereld door alle betrokken ondernemingen samen is
behaald, meer dan 5 miljard euro bedraagt, en b) ten minste twee van de betrokken onderne
mingen elk afzonderlijk een totale omzet hebben behaald die meer dan 250 miljoen euro
bedraagt, tenzij elk van de betrokken ondernemingen meer dan twee derde van haar totak
omzet binnen de Gemeenschap in één en dezelfde lidstaat behaalt, en tevens (ii) indien a) de
totale omzet die over de hele wereld door alle betrokken ondernemingen samen is behaald,
meer dan 2,5 miljard euro bedraagt, b) de totale omzet die door alle betrokken ondernemin
gen in elk van ten minste drie lidstaten is behaald, meer dan 100 miljoen euro bedraagt, c) in
elk van de drie lidstaten die ten behoeve van letter b) in aanmerking zijn genomen, ten minste
twee van de betrokken ondernemingen elk afzonderlijk een totale omzet hebben behaald die
meer dan 25 miljoen euro bedraagt, en d) ten minste twee van de betrokken ondernemingen
elk afzonderlijk een totale omzet hebben behaald die meer dan 100 miljoen euro bedraagt, ten
zij elk van de betrokken ondernerningen meer dan twee derde van haar totale omzet binnen de
Gemeenschap in één en dezelfde lids taat behaalt.
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doelvennootschap en de verkopende moedervennootschap, bevestigingen
van bepaalde medecontractanten van de doelvennootschap die het recht
hebben om een bestaande overeenkomst te beeindigen in geval van een
controlewijziging over de doelvennootschap (zgn. “change of con trol”
bepalingen), enz),
Bij een koop-verkoop onder opschortende voorwaarden zal de koper dik
wijis ook trachten te bedingen dat de doelvennootschap tussen de datum
van ondertekening en de vervulling van de opschortende voorwaarden
geen belangrijke negatieve evolutie gekend mag hebben (zgn. “material
adverse change” of, in het jargon, de “MAC”-clausule). Soms wordt een
koop -verkoopovereenkomst ook ondertekend onder de opschortende
voorwaarde dat een (al dan niet bijkomend) bedrijfsonderzoek bepaalde
resultaten zou bevestigen (“confirmatory due diligence”). Het belang van de
nauwkeurige formulering van de opschortende voorwaarden kan niet
genoeg benadrukt worden.
Voor doeleinden van het onderzoek hebben we gepeild naar de aanwezig
heid van de volgende “primaire” opschortende voorwaarden in de overna
meovereenkomst: aanmelding bij de mededingingsautoriteiten, instem—
ming van derde partijen met de overdracht en het verkrijgen van
bankfinanciering door de koper.
Totaal

Cat. I

Cat. II

Cat. III

52%

36%

61%

82%

14%

0%

22%

47%

1

I

1

1

instemming van derde partijen

33%

23%

39%

47%

bankfinanciering

13%

14%

15%

0%

De overnameovereenkomst is onderworpen aan
opschortende voorwaarden.
Indien ja, aard van de opschortende voorwaarden:
—

aanmelding bij de mededingingsautoriteiten
indien ja, aantal aanmeldingen (gemiddeld)

—

—

Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de onderzochte transac
ties werd onderworpen aan één of meer opschortende voorwaarden. Deze
vaststelling is vooral uitgesproken in de transacties met hogere transactie
waarden. In de transactiecategorie III blijkt minstens één van de opschor
tende voorwaarden dan vaak de verplichte aanmelding van de transactie
bij de bevoegde mededingingsautoriteiten te zijn.
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3.2. PRIJS EN PRIJSAANPASSINGSCLAUSULES
De prijsbepaling is uiteraard een centraal thema in het kader van de over
nameonderhandelingen. De situatie is op dit viak relatief eenvoudig indien
de partijen een welbepaalde prijs afspreken en contractueel bedingen dat
deze prijs meteen betaald wordt bij ondertekening of op closing na de ver
vulling van toepasselijke opschortende voorwaarden.
Vaak gaan er met de structurering van de betaling complexere scenario’s
gepaard. Het zijn deze scenario’s waarnaar in onze bevraging de aandacht
is uitgegaan.
Een eerste scenario voorziet in de opstelling van zogeheten <closing
accounts’. Dit zijn rekeningen die doorgaans na de ondertekening worden
opgesteld (op een door partijen contractueel vastgelegde cut-off-datum,
vaak de datum van de closing). Regelmatig wordt erin voorzien dat de
overnemer een bepaalde tijd krijgt om deze ‘closing accounts’ aan een kri
tisch onderzoek te onderwerpen. Zodra er overeenstemming is tussen de
partijen aangaande de ‘closing accounts’, wordt de formule die de partijen
met betrekking tot de bepaling van de prijs hebben afgesproken, toegepast
op deze <closing accounts’. Op deze basis wordt de overnameprijs dan gefi
naliseerd. Dit kan leiden tot prijscorrecties die nog na de closing tot een
verrekening tussen de partijen aanleiding kan geven.
Bij de redactie van dergelijke prijsaanpassingsclausules is opnieuw voor
zichtigheid geboden. Immers, één van de fundamentele voorwaarden voor
de geldigheid van koop-verkoopovereenkomsten is dat het voorwerp van
de koop, en in het bijzonder de prijs, bepaald of minstens bepaalbaar moet
zijn op basis van objectieve elementen. De bepaling van de prijs mag dus in
principe niet athangen van de wil van één van de partijen of van een uitge
steld akkoord tussen partijen.’
4 Vaak wordt in dergelijke clausules de uit
eindelijke prijsbepaling toevertrouwd aan een derde-expert voor het geval
dat de koper en de verkoper geen overeenstemming zouden vinden over de
‘closing accounts’ en de daarop gebaseerde prijsaanpassing.’
5

14

15
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L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 103,
p. 126.
Conform art. 1592 BW stelt dit geen probleem. Evenwel geldt als voorwaarde dat de derde
expert zijn opdracht aanvaardt en dat hij voldoende objectieve berekeningselementen aantreft
die hem toelaten zijn opdracht uit te voeren. Zie onder meer: L. CORNELIS, o.c., nr. 102, P. 126;
W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht. Boekdeel 1, Acco, 2001-2002, 72-73.
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In een tweede scenario wordt de finale prijs deels athankelijk gemaakt van
de toekomstige realisatie van bepaalde objectieven. Een kiassiek voorbeeld
betreft het behoud van een klantenportefeuille door de overgenomen
onderneming gedurende een bepaalde periode (by. tot 12 of 24 maanden
na de overdracht). In de mate dat de bestaande kianten aan het einde van
die referentieperiode trouw gebleven zijn aan de overgenomen onderne
ming, volgt er een bijkomende betaling door de overnemer. Andere voor
beelden zijn het behalen van bepaalde financiële parameters door de dod
vennootschap in de eerste jaren volgend op de overname. Dergelijke
clausules vindt men vaak terug in situaties waarbij de verkopers na de
overname actief betrokken blijven in het management van de doelven
nootschap.
Dergelijkenabetalingen van de koopprijs worden vaak omschreven als
earn-outs

Ten slotte werd nagegaan of een deel van de koopprijs op een zogenaamde
escrow-rekening werd gestort. Dit is een rekening die doorgaans onder
dubbele handtekening wordt geopend en waarop een deel van de koopprijs
wordt gestort. De partijen voorzien contractueel hoe en waar de “escrow”
rekening geopend dient te worden, onder welke voorwaarden gelden van
deze rekening gehaald kunnen worden en hoe en wanneer de rekening
wordt opgeheven. De finaliteit van de “escrow”-rekening is vergelijkbaar
met deze van de uitgestelde betaling. Voor de verkoper biedt zij echter de
geruststelling dat de koper de betrokken bedragen effectief op tafel dient te
leggen en er zich dus geen solvabiliteitsrisico stelt voor deze bedragen.’
7
Totaal

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Er is een prijsaanpassing na closing op basis van
“closing accounts”.

35%

29%

41%

47%

Er zijn “earn-out”-betalingen.

35%

33%

44%

6%

De koopprijs wordt (gedeeltelijk) gestort op een
escrow-rekening.

35%

39%

32%

24%

Eén van de opvallendste resultaten van het onderzoek betreft ongetwijfeld
de vaststelling dat een verkoper in een ruime meerderheid van de gevallen
16

17

Zie by.: P. DELLA FAILLE, Fusions, acquisitions et evaluations d’entreprises. Une approchejuri
dique, économique etfinanciere, Brussel, Larcier, 2001, 182-183.
Zie voor een bespreking van de “escrow”-rekening in het kader van M&A by.: J. VAN LANCKER,
“De Escrow Agreement in het kader van overnameovereenkomsten”, V&F 1998, 137-326.
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de gehele koopprijs onmiddellijk bij afronding ontvangt. Bovendien blijkt
uit het onderzoek dat de prijs nadien slechts in een minderheid van de
gevallen nog onderhevig is aan contractuele aanpassingsmechanismen.
Zowel het gebruik van prijsaanpassingen op basis van closing accounts, als
de betaling van een deel van de prijs op een gezamenlijke escrow-rekening
blijken constant te zijn gebleven ten aanzien van onze eerste bevraging.
Het opnemen van earn-outbetalingen blijkt anderzijds meer ingeburgerd
te zijn dan wij hadden verwacht op basis van ons eerste onderzoek. Wel
lijkt deze techniek vooral populair in de kleine en middeigrote transacties
(categorieen I en II) en wordt zij nagenoeg niet meer gebruikt bij de grotere
overnametransacties.

4.

VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN DE
VERKOPER DISCLOSURE
-

In een kiassieke overnameovereenkomst nemen de verkiaringen en garan
ties van de verkoper een centrale plaats in. Dit mag niet verwonderen. Dc
ontevreden koper van aandelen geniet volgens de kiassieke rechtspraak en
doctrine immers een zeer beperkte wettelijke 8
bescherming.’
Bij de verkoop van de totaliteit van de aandelen of een controleparticipatie
hebben de partijen, vanuit economisch oogpunt, de bedoeling om de con
trole over de onderneming en het onderliggende maatschappelijk vermo
gen van de doelvennootschap over te dragen. Juridisch gezien, blijft bet
eigenlijke voorwerp van de transactie echter beperkt tot de overgedragen
aandelen zeif en strekt het zich niet uit tot het onderliggende maatschap
pelijke vermogen van de 9
doelvennootschap.’ De eigen rechtspersoonlijk
held van de doelvennootschap verhindert inderdaad elke uitbreiding van
het voorwerp van de transactie tot het onderliggende vermogen.
De drie wettelijke garantieverplichtingen van een verkoper, te weten de
verplichtingen tot conforme levering van de overeengekomen zaak
, tot
20
18

19

20
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Zie onder meer: P. VAN HOOGHTEN, “Dwaling en bedrog bij een overeenkomst tot verkoop van
aandelen”, foot onder Antwerpen 19 september 1990, TRV 1992, 100-104; W. DEJONGHE en M.
CORYNEN, “De rechtspositie van de overnemer bij de verwerving van een onderneming door
acquisitie van aandelen”, V&F 1997, 85-98.
Zie bv: D. VAN GERVEN, “Bedrog bij de verkoop van aandelen”, noot onder Antwerpen
11 februari 2005, TRV2005, 99. 118-119 en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer.
Art. 1603 BW.
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vrijwaring voor uitwinning
’ en de vrijwaringsverplichting voor verbor
2
gen gebreken
22 hebben dan ook principieel enkel betrekking op het onmid
dellijke, juridische voorwerp van de transactie (de aandelen) en niet op het
onrechtstreekse, economische voorwerp van de transactie (het onderlig
gende vermogen)
23 Hoewel verschillende auteurs hebben gepoogd om de
kiassieke leer ter discussie te stellen
, blijft deze vooraisnog overeind: het
24
juridische voorwerp van een aandelenoverdracht blijft beperkt tot de over
gedragen aandelen zelf en strekt zich niet uit tot het onderliggende vermo
25
gen.
De koper zal dus noodzakelijkerwijze in de overnameovereenkomst zelf
bijkomende garanties dienen te bedingen omtrent de samenstelling van
het onderliggende vermogen waarover hij de controle wenst te verwerven.

21
22
23

24

25

Art. 1626 BW.
Art. 1641 BW.
Zo kan de koper zich beroepen op de waarborg tot vrijwaring voor uitwinning wanneer de
aandeien zeif worden uitgewonnen, bijvoorbeeld wanneer de verkoper niet de voile eigendom
van de aandelen heeft of deze niet vrij en onbelast werden verkocht. De waarborg beschermt
dezelfde koper echter niet wanneer onderdelen van het onderliggende vermogen zeif worden
uitgewonnen. In bepaalde gevallen kan een beroep op de leer van de goede trouw nog een cor
rigerende werking hebben in geval van uitwinning van het cliënteel van de doelvennootschap
door de verkopers na de overname, zelfs zonder uitdrukkelijk niet-concurrentiebeding. Zie
by.: M. WAUTERS, “Garanties bij overdracht van aandelen”, DAQR, nr. 44, pp. 17-55 (27-32). Op
dezelfde wijze kan de koper van aandelen zich beroepen op de wettelijke waarborg voor ver
borgen gebreken wanneer bet probleem betrekking heeft op de aandelen zelf en deze behept
zijn met een verborgen gebrek dat ze ongeschikt maakt voor hun gebruikelijke bestemming of
het specifieke gebruik waarvoor de koper ze besternde. Ret betreft in het bijzonder het recht
om deel te nemen aan, en te stemmen in, de algernene vergadering, het recht om te delen in de
winst van de vennootschap, het recht om te delen in het maatschappelijk vermogen zowel tij
dens het bestaan als bij de vereffening van de vennootschap. Indien een verborgen gebrek de
normale uitoefening van deze rechten verhindert, kan de verkoper tot vrijwaring gehouden
zijn wanneer de andere toepassingsvoorwaarden voldaan zijn. Echter, een verminderde waarde
van de verkochte aandelen of van het onderliggende vennootschapsvermogen is op zichzelf
niet voldoende om de vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken te kunnen inroepen. Voor
besprekingen van toepassingen van deze waarborgen en wilsgebreken in bet kader van aande
lenoverdracht, zie by. D. DEVOS, “La notion devices caches dans la vente d’actions”, noot onder
Brussel 20 mel 1987, TBH 1988, 52-58; I. CORBISIER, “Des vicissitudes affectant le cas échéant
une cession d’actions ou de l’omniprésence discrete de la cause dans une vision contractualiste
de l’entreprise”, foot onder Luik 1 april 1992, RPS 1993, 123-167.
Zie by.: S. VAN CROMBRUGGE, “De rechtsverhouding tussen de koper en de verkoper van een
controleparticipatie’ TBH 1983, 188-222.
Zie in dit verband evenwel de beperkte nuancering van de klassieke leer via de gedeeltelijke
aanvaarding door bet Hof van Cassatie van het “functioneel verborgen gebrek” bij overdrach
ten van aandelen door professionele verkopers (Cass. 19 juni 1980, RW 1981-82, 940; Cass.
17 mei 1984, JT 1984, 566). Deze en andere nuanceringen van de klassieke leer worden uitvoe
rig behandeld in W. DEJONGHE en M. CORYNEN, Ic., 1997, 85-98 (91-94) en in M. WAUTERS,
l.c., 33-40.
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4.1. ALGEMENE VERKLARINGEN EN GARANTIES
26
Gezien de zeer beperkte wettelijke bescherming van de koper van aande
len, hoeft het niet te verbazen dat in bijna alle (97%) onderzochte overeen
komsten een uitdrukkelijke opsomming werd opgenomen van bijkomende
verkiaringen en garanties betreffende het onderliggende vermogen.
Dit sluit niet uit dat in transacties waarin geen professionele ondersteuning
voorhanden is, enkel op de wettelijke bescherming wordt teruggevallen.
Echter, zodra een overnemer zich professioneel laat begeleiden, is het evi
dent dat er contractuele verkiaringen en garanties worden voorzien.
In kringen van M&A-practici circuleren er standaardlijsten van verkla
ringen en garanties. Deze kunnen van kantoor tot kantoor en adviseur
tot adviseur enigszins verschillen, maar spitsen zich in essentie steeds toe
op dezelfde punten. De garanties hebben kiassiek betrekking op de vol
gende elementen: (i) de geldige oprichting van de doelvennootschap, (ii)
de aandelen en afwezigheid van overdrachtsbeperkingen of andere dilue
rende effecten, (iii) de afwezigheid van faillissementsvoorwaarden, (iv)
een garantie van een referentiebalans waarop de prijs werd gebaseerd en
eventueel voorgaande jaarrekeningen, (v) de normale voortzetting van de
onderneming sinds de laatst gegarandeerde balansdatum, (vi) de vrije
en onbezwaarde titel en goede staat van de activa, (vii) verkiaringen in
verband met de belangrijkste contracten van de onderneming, (viii)
milieurechtelijke aangelegenheden en vergunningen, (ix) fiscale en socia
lezekerheidsrechtelijke conformiteit en afwezigheid van niet-geprovisio
neerde verplichtingen, (x) afwezigheid van geschillen en (xi)
verzekeringen.
In bijna 90% van de gevallen geven de deelnemers aan dat de verkiaringen
en garanties essentieel overeenstemmen met een standaardlijst (in catego
ne III zelfs in 94% van de gevallen).

26
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Zie voor besprekingen van de verkiaringen en waarborgen in overnameovereenkomsten onder
meer: A. CoIBIoN, “Quelques reflections sur les garanties conventionnelles en matière de ces
sion d’actions et sur l’influence de la pratique anglaise”, foot onder Brussel 17 mei 2001, TBH
2003, 864-879; A. COURET en D. LEDOUBLE, La maltrise des risques dans les cessions d’actions,
GLN Joly Editions, 1994, 140 p.; P. LEYS, “Verkiaringen en waarborgen in een Belgische over
eenkomst tot overdracht van aandelen” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (ed.), Actualia Vermo
gensrecht, Brugge, die Keure, 2005, 447-456.
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In ongeveer de heift van de onderzochte transacties werden er, behalve de
algemene verkiaringen en waarborgen, ook bijkomende bepalingen opge
nomen met betrekking tot mogelijke schadeloosstelling door de verkoper
voor specifieke problemen. Deze techniek neemt toe met de transactie
waarde (65% in categorie III).

4.2. UITZONDERINGEN (DISCLOSURES)
In aansluiting op het systeem van verkiaringen en garanties stelt zich de
kiassieke problematiek van de uitzonderingen. Het standaardargument
van de verkoper is dat de koper zich toch bezwaarlijk kan beroepen op
problemen die hij kende bij het aangaan van de overnameovereen
komst. Omgekeerd stelt de koper dat hij mag uitgaan van de correct
heid van de contractueel geboden verkiaringen en garanties en dat zijn
effectieve kennis van bepaalde problemen in dit kader geen relevantie
heeft.
Een en ander heeft geleid tot een contractuele praktijk waarbij uitdrukke
lijk wordt voorzien in uitzonderingen op de verkiaringen en garanties. We
hebben onderzocht welke uitzonderingen op de verkiaringen en garanties
werden gestipuleerd en met name welke kennis de koper verondersteld
wordt te hebben aanvaard bij het aangaan van de overeenkomst, zodat de
verkoper voor de bekende problemen niet langer aansprakelijk kan worden
gesteld. In de praktijk spreekt men van “disclosures”.
Concreet werd onderzocht of de inhoud van de data room in zijn geheel
werd beschouwd als “disclosed”. Andere mogelijke uitzonderingen betref
fen de neersiag van een schriftelijke vraag- en antwoordprocedure (indien
deze georganiseerd werd), specifiek in een brief of bijiage omschreven uit
zonderingen, het due diligence-verslag van de koper of publiek beschikbare
informatie.
Totaal

Cat. I

Cat. II

Cat. III

data room index/documenten (indien beschikbaar)

65%

42%

80%

94%

Q&A log (indien georganiseerd)

53%

35%

55%

77%

disclosure schedules/letters

61%

55%

76%

35%

7%

9%

3%

12%

39%

30%

47%

47%

Aard van de disclosures:
—

—

—

—

—

due diligence-rapport
publieke informatie
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Uit het onderzoek blijkt zeer duidelijk dat wanneer een data room en/of
een Q&A-procedure wordt georganiseerd, van de koper doorgaans ook zal
worden verwacht dat hij erkent de daarin opgenomen informatie effectief
te hebben onderzocht en te aanvaarden als uitzondering op de verkiarin
gen en garanties. De partijen komen dan overeen dat de koper zich niet
meer kan beroepen op problemen die hij kende (of behoorde te kennen) bij
het ondertekenen van de overnameovereenkomst. Enkel voor de kleinere
transacties (categorie I) is dit slechts in een minderheid van de gevallen zo
bepaald.
De meest voor de hand liggende methode om uitzonderingen op de
verkiaringen en garanties te voorzien, is de opstelling van een speci
fieke uitzonderingslijst of bijiage die wordt gehecht aan de overnameo
vereenkomst. Men heeft het dan vaak over de “disclosure letter” of “dis
closure schedules”. Uit de bevraging is gebleken dat deze techniek zeer is
ingeburgerd, al neemt het gebruik af bij de hoogste transactiewaarden.
Het onderzoek bevestigt de vaststellingen van onze eerste bevraging over
het zeer uitzonderlijk gebruik van het due diligence-rapport van de koper
(d.i. het rapport dat door de adviseurs van de koper wordt opgesteld naar
aanleiding van het data room-onderzoek of enig ander onderzoek vooraf
gaand aan de ondertekening van de overnameovereenkomst) als transac
tiedocument en uitzondering op de garanties. Dit resultaat is niet zo ver
wonderlijk aangezien het, in onze ervaring, zeker geen gebruikelijke
praktijk is om het due diligence-rapport lopende de onderhandelingen mee
te delen aan de verkopers. Deze rapporten worden doorgaans trouwens
niet opgesteld met deze specifieke finaliteit voor ogen en kunnen daardoor
slechts zelden in hun oorspronkelijke vorm worden gebruikt als onderdeel
van de transactiedocumenten.
Ten slotte rees de vraag of de koper dient te aanvaarden dat de publiek
beschikbare informatie als een uitzondering op de verkiaringen en garan
ties geldt. De bevraging leert dat dit in slechts 39% van de gerapporteerde
transacties het geval was. Anderzijds impliceert dit dat er in meer dan de
heift van de transacties sprake kon zijn van een inbreuk op de verkiaringen
en garanties, hoewel deze inbreuk perfect achterhaalbaar was voor de
koper via publiek beschikbare bronnen.
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5.

CONTRACTUELE BEPERKINGEN AAN DE
VERGOEDINGSPLICHT VAN DE VERKOPER

5.1. BEPERKINGEN IN DE TIJD
De overnameovereenkomst koppeit de verkiaringen en garanties door
gaans aan een specifieke contractueel bepaalde vergoedingsregeling ten
behoeve van de koper. Een centrale vraag in de onderhandelingen is hierbij
hoelang die vergoedingsregeling overeind blijft. Anders gesteld, de vraag is
of er een tijdslimiet is waarbinnen de koper zijn vergoedingsaanspraak (op
risico van verval van die aanspraak) dient in te dienen. De beperkingen in
de tijd vloeien voort uit de contractuele afspraken die de partijen op dit
viak maken. Cm die reden werd dit punt eveneens in de bevraging betrok
ken.

Er is een algemene beperking van de vergoedingsplicht
in de tijd.
Indien ja, wat is de duur (mediaan, uitgedrukt in
maanden)?

Totaal

Cat. I

Cat. II

Cat. III

93%

91%

95%

94%

24

24

24

18

Er is een specifieke beperking in de tijd met betrekking tot vergoedingsaanspraken in volgende
domeinen:
—

—

—

—

—

—

fiscaliteit

85%

84%

88%

88%

sociale zekerheid

69%

71%

68%

59%

arbeidsrechtelijke inbreuken

25%

29%

24%

12%

milieu

49%

43%

58%

47%

strafrechtelijke inbreuken

10%

10%

8%

18%

andere

34%

25%

46%

29%

Ons onderzoek bevestigt dat de vergoedingsplicht van de verkoper nage
noeg steeds wordt onderworpen aan een uitdrukkelijke beperking in de
tijd zodat de gemeenrechtelijke contractuele verjaringstermijn niet van
toepassing is op de overeenkomst. Cok de vaststelling dat in een meerder
heid van de transacties een onderscheid wordt gemaakt tussen een alge
mene termijn en afzonderlijke termijnen voor specifieke aanspraken, blijft
overeind.

Dc duur van de algemene contractuele verjaringstermijn ligt rond de
24 maanden, al blijkt uit de resultaten voor de grotere transacties wel een
trend naar verkorting van deze termijn (de mediaan was 18 maanden in
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categorie III). Anderzijds blijkt uit het onderzoek ook dat fiscale aanspra
ken en aanspraken die betrekking hebben op inbreuken van sociale zeker
heidswetgeving in een grote meerderheid van de gevallen worden onder
worpen aan specifieke contractuele verjaringstermijnen. Ook voor
milieurechtelijke aanspraken geldt in ongeveer de heift van de gevallen een
afwijkende contractuele verjaringstermijn.
In 76% van de transacties met een specifieke conventionele termijn voor
fi scaal geInspireerde vergoedingsaanspraken werd deze termijn vastgesteld
door verwijzing naar de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen voor
fiscale inbreuken (by. “toepasselijke wettelijke verjaringstermijn +
1 maand”). In de andere transacties met een specifieke termijn voor fiscale
vergoedingsaanspraken werd gewerkt met een vaste termijn, waarbij de
mediaan lag op 60 maanden.
27
In de gevallen waarin de overnameovereenkomst een specifieke conventio
nele termijn hanteert voor socialezekerheidsaangelegenheden, liggen de
resultaten in dezelfde lijn. In 77% van de gevallen wordt de limiet dan
eveneens gedefinieerd door verwijzing naar de toepasselijke wettelijke ver
aringstermijnen.
28
27

28

Een vaste termijn van 60 maanden lijkt gebaseerd op de uitgebreide aanslagtermijn (voor de
inkomstenbelasting) van 5 jaar die traditioneel van toepassing was in geval van bedrieglijk
opzet of opzettelijke inbreuken (art. 354 WIB 1992). Men merkt echter op dat deze termijn
door de programmawet van 22 december 2008 werd uitgebreid van vijfjaar naar zeven jaar.
Bovendien dient rekening te worden gehouden met de aanvangsdatum van de fiscale verjaring
(ni. de eerste dag van bet betrokken aanslagjaar en niet van het belastbare tijdperk zeif).
Indien gewerkt wordt met een vaste conventionele verjaringstermijn, zal men evenmin reke
fling gehouden hebben met de bijzondere aanslagtermijnen van art. 358 WIB 1992, die in
bepaalde gevallen in een bijkomende aanslagtermijn van 12 tot 24 maanden voorzien voor spe
cifieke fiscale navorderingen en dit zonder dat bedrieglijk opzet moet worden aangetoond. Het
gebruik van vaste conventionele termijnen houdt bovendien evenmin rekening met risico’s die
verbonden kunnen zijn aan manipulaties die een doorwerkend effect kunnen hebben in latere
belastbare tijdperken. Men denke daarbij bijvoorbeeld aan art. 361 WIB 1992, op basis waar
van onderwaarderingen van activa of overwaarderingen van passiva (by. onderwaardering van
voorraden, goederen in bewerking, bestellingen in uitvoering of overwaardering van niet
invorderbare schulden) een belastbare winst vormen in het belastbare tijdperk waarop hc
onderzoek slaat dat deze aan het licht bracht, zonder dat van belang is wanneer deze fiscalc
latenties zijn ontstaan. Dergelijke fiscale manipulaties “verjaren” dus mogelijk niet binnen de
normale fiscale verjaringstermijnen. Afgezien van manipulaties met een doorwerkend effect,
kan men in bet algemeen stellen dat de belastingadministratie pas na het zevende jaar volgend
op een belastbaar tijdperk geen rechtsmiddelen meer heeft om tot taxatie van vermeende
inkomsten van bet betrokken tijdperk of voorgaande tijdperken over te gaan. Bij een niet-afge
bakende termijn die wordt gedefinieerd in functie van de toepasselijke wettelijke verjaringster
mijnen blijft bet risico tot die tijd in principe bij de verkoper.
Ook hier kan een vaste termijn van 5 jaar gelinkt worden aan de traditionele wettelijke viji5arige verjaringstermijn (vanaf 1 januari 2009 teruggebracht tot 3 jaar cf gewijzigde art. 39 en
—
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Ook opvallend zijn de specifieke contractuele termijnen die in bijna de
heift van de onderzochte transacties worden bedongen voor milieurechte
luke inbreuken. Gezien de mogelijk zeer lange wettelijke verjaringstermij
, is het enigszins verrassend dat de
29
nen voor dergelijke aangelegenheden
contractuele verjaringstermijnen in voorkomend geval toch in een duide
lijke meerderheid van de gevallen worden gekoppeld aan een vaste termijn
(58% van de gevallen). De mediaan lag daarbij op 5 jaar in alle categorieen,
behalve in categorie III, waar de mediaan lag op slechts 3 jaar.

5.2. DE MINIMIS-DREMPELS VOOR AANSPRAKEN OP DE
GARANTIES
Naast de tijdslimieten zijn er ook de financiële limieten die contractueel
gesteld worden aan de vergoedingsaanspraken van de koper. Dit is even
eens een deelaspect van de transactie waarover vaak vurig wordt onder
handeld. Vandaar dat de bevraging in enige mate van detail heeft nage
gaan wat op dit stuk als gangbaar in de Belgische M&A-praktijk
bestempeld kan worden.
5.2.1. Beperking per aanspraak

Een eerste type van beperking is de financiële beperking per aanspraak.
Praktisch gezien houdt deze beperking in dat een bepaalde aanspraak
maar in aanmerking zal komen voor vergoeding als hij een bepaalde finan
ciële drempel overstijgt. Met aanspraken die de betrokken limiet niet
halen, wordt in het kader van de vergoedingsregeling geen rekening gehou
den. Toch wel een eerder verrassende vaststelling is dat de beperking per
aanspraak ten zeerste is ingeburgerd in de Belgische M&A-praktijk.

29

42 RSZ-wet) voor schuldvorderingen van de RSZ op werkgevers (en de hoofdelijk aansprake
lijke), voor strafsancties bij niet-naleving van de RSZ-wetgeving en voor invordering van de
jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen. Qok bier zal bij gebruik van een vaste
conventionele termijn van 5 jaar in bepaalde gevallen geen rekening worden gehouden met de
aanvangsdatum van de betrokken verjaringstermijnen (verjaring gaat in de regel pas in op de
laatste dag van de maand volgend op het kwartaal waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn) of
de gevolgen van eventuele collectieve of voortgezette misdrijven (waarbij de verjaring slechts
begint te lopen vanaf het ogenblik waarop het misdrijf is voltoold, i.e. vanaf het laatste straf
bare felt).
Ook in verband met aansprakelijkheden als vervuiler of voortvloeiend uit saneringsverplich
tingen op basis van bijvoorbeeld het Vlaams bodemsaneringsdecreet of voor de toepassing van
sancties uit bijzondere regelgeving (by. afvalstoffendecreet ed.) dient men in bet bijzonder
rekening te houden met de eventuele voortdurende aard van de mogelijke aansprakelijkheden
zolang aan de vervuiling zeif niet is verholpen.
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Er is een de minimis-drempel per vergoedingsaanspraak.

Totaal

Cat. I

Cat. II

Cat. III

71%

57%

83%

82%

0.08%

0.29%

0.06%

(105%

23%

22%

22%

31%

Indien ja:
—

—

verhouding tot de koopprijs (mediaan)
indevormvaneenfranchise

In 71% van de gerapporteerde transacties werd er van deze techniek
gebruikgemaakt.
Aansluitend hierbij werd in de bevraging ook nagegaan of dit minimum—
bedrag werd gezien als een franchise of als een deductible. Dit is het geval
wanneer de vergoedingsaanspraak beperkt wordt tot het bedrag bovenop
het minimumbedrag. De bevraging leert dat dit slechts in minder dan een
vierde van de transacties het geval was. Dit impliceert dat in het merendeel
van de transacties het volledige bedrag voor vergoeding in aanmerking
kwam op voorwaarde dat de minimumdrempel werd gehaald.
5.2.2. Beperking voor alle aanspraken
Een variante op hetzelfde thema betreft de vraag of de totaliteit van de
aanspraken samen een bepaalde minimum- of drempelwaarde moet halen
alvorens er van vergoeding sprake kan zijn. In dit kader wordt vaak de
Engelse term “aggregate minimum claim” of “basket” gehanteerd.

Er is een de minimis-drempel voor alle vergoedingsaanspraken gezamenhijk (aggregate).

Totaal

Cat. I

Cat. II

Cat. III

79%

70%

88%

88%

0.76%

1.22%

0.74%

0.33%

30%

34%

28%

43%

Indien ja:
—

—

verhouding tot de koopprijs (rnediaan)
in de vorm van een franchise

Van de techniek van de “aggregate minimum claim” werd gebruikgemaakt
in haast 79% van de gerapporteerde transacties.
Ook in dit kader zijn we nagegaan of de gecumuleerde minimumdrempel
als een franchise of als een deductible werd gehanteerd. Dit bleek het geval
te zijn in slechts 30% van de gerapporteerde transacties.
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5.3. BEPERKING VAN DE MAXIMALE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER
Waarschijnlijk één van de belangrijkste onderhandelingsthema’s (na de
prijs) is de maximale aansprakelijkheid van de verkoper. Deze limiet (vaak
verwijst men naar het Angelsaksische begrip “cap”) zal immers bepalend
zijn voor het uiteindelijke bedrag dat de verkoper (behoudens bedrog
)
30
in ieder geval aan de transactie zal overhouden. Ook al kan de koper aan
tonen dat de door hem geleden schade groter is dan deze limiet, toch zal
hij zich tevreden dienen te stellen met een vergoeding die gelijk is aan de
contractueel vastgelegde limiet. De maximumlimiet is een courant
gebruikte techniek in de Belgische M&A.-praktijk.
Totaal

Cat. I

Cat. II

Cat. III

De maximale aansprakelijkheid van de verkoper wordt
beperkt (cap).

89%

83%

95%

100%

Indien ja, verhouding tot de koopprijs (mediaan).

25%

40%

19%

11%

In 89% van de gerapporteerde transacties werd een maximale limiet
(“cap”) voorzien. In de hoogste categorie werd deze techniek dan weer
gebruikt in 100% van de onderzochte transacties. De bevraging leert dat
deze limiet of “cap” doorgaans wordt bepaald als een percentage van de
transactiewaarde.
Dc mediaan voor alle transacties die in de bevraging betrokken waren, ligt
op 25% van de transactiewaarde. Voor de kleinere transacties (tot 10 mu
joen euro) lag de mediaan op 40%. Dit percentage zakt tot 19% voor de
transacties tussen 10 miljoen euro en 100 miljoen euro. Voor de grotere
30

Zie art. 1116 BW. Over de invloed van bedrog op de koopovereenkornst of bet bedrieglijk ver
zwijgen van belangrijke informatie en voorbeelden ut de casuistiek in verband met overna
meovereenkomsten, zie by. M. WAUTERS, l.c., 44-45; P. VAN HOOGHTEN, “Dwaling en bedrog
bij een overeenkomst tot verkoop van aandelen”, Lc., 102 en B. BELLEN en J. STEVENS, “Bedrog
bij de totstandkoming van een overnameovereenkomst en de verhouding met de precontractu
ele informatieplicht”, TRy 2011, 571-592 en de in deze bijdragen opgenomen verwijzingen. Ret
kan bij de redactie van de overnameovereenkomst in bepaalde gevallen nuttig zijn om reke
fling te houden met de beperkte draagwijdte van het wettelijk bedrog-begrip, dat principieel
enkel betrekking heeft op de “bedrieglijke kunstgrepen” van een contractpartij bij de totstand
korning van de overeenkomst en enkel aanleiding geeft tot een marginaal toetsingsrecht van de
rechter. Behoudens in geval van contractuele uitbreiding van het begrip of garanties in de
koopovereenkomst zeif kan bedrog of fraude binnen de doelvennootschap zeif, die niet het
werk is van een contractpartij (maar bijvoorbeeld van het management) of die niet met het oog
op de koopoverenkomst werd begaan, op zichzelf genomen geen aanleiding geven tot nietig
verkiaring (hoofdbedrog) en/of schadevergoeding (incidenteel bedrog).
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transacties (meer dan 100 miljoen euro) zakt de mediaan lichtjes tot 11%.
Een vergelijking met ons eerste onderzoek lijkt te wijzen op een trend naar
verdere verlaging van de maximale aansprakelijkheid van de verkoper in
alle categorieen. Het is natuurlijk de vraag of die trend zich zal bestendj
gen, gegeven de gewijzigde marktomstandigheden.

6.

NIET-CONCURRENTIEVERPLICHTINGEN
VERBOD VAN AFWERVING

-

Een vaak voorkomende vraag van de koper is dat hij beschermd zou wor
den tegen concurrentie van de verkoper. De vrees bestaat immers dat de
dag na de closing de verkoper in een andere context meewerkt aan concur
rerende activiteiten en via die weg al het cliënteel afsnoept van de overge
nomen onderneming. Om dit risico te ondervangen, voorzien overname
overeenkomsten vaak in een niet-concurrentieverplichting in hoofde van
’
3
de verkoper.
-

Het onderzoek bevestigt dat dergelijke voortdurende verplichtingen na
afronding van de transactie inderdaad zeer gebruikelijk zijn. Het ondci
zoek heeft voornamelijk gepeild naar de duur van dergelijke niet-concur
rentie- en niet-afwervingsbedingen en naar het contractuele sanctione
ringsmechanisme.
Totaal
Er is een niet-concurrentieverplichting voor de
verkopers na de closing.

Cat. I

I

Cat. II

Cat. III

84%

91%

81%

(5°;

36

36

36

36

schending van de niet-concurrentieverplichting is
gekoppeld aan forfaitaire schadevergoeding

62%

75%

62%

27%

indien ja, bedrag van de forfaitaire schadevergoeding per inbreuk (mediaan in EUR)

100 000

100 000

100 000

175 000

73%

75%

71%

65

Indien ja:
—

—

duur van de niet-concurrentieverplichting
(mediaan, uitgedrukt in maanden)

Er is een niet-afwervingsverplichting voor de verkopers
na closing.
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Voor een bespreking van niet-concurrentieverplichtingen in het kader van aande1entransi
ties, zie onder meer: C. GUYOT, “Les clauses de non-concurrence et de confidentialité dans les
cessions d’actifs et d’actions”, DAOR 2001, nr. 4, pp. 57-19; N. ULBURGHS, “Het niet-concurrcn
tiebeding in overnameovereenkomsten”, V&F 1998, 99-108.
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Totaal

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Indien ja:
—

—

duur van de niet-afwervingsverplichting (mediaan,
uitgedrukt in maanden)
schending van de niet-afwervingsverplichting is
gekoppeld aan forfaitaire schadevergoeding
indien ja, bedrag van de forfaitaire schadevergoeding per inbreuk (mediaan in EUR)

36

36

36

36

61%

77%

63%

27%

100 000

87 500

100 000

100 000

De belangrijkste vaststelling is dat de duurtijd van het niet-concurrentie
beding doorgaans, over alle categorieen heen, wordt vastgesteld op drie
jaar. Dit is enigszins verrassend omdat men, op basis van de richtlijnen van
de Europese Commissie, zou verwachten dat het doorsnee niet-concurren
32
tiebeding beperkt wordt tot 2 jaar.
In een meerderheid van de gevallen worden de niet-concurrentieverplich
tingen en niet-afwervingsbedingen gesanctioneerd met een contractueel
bedongen forfaitaire schadevergoeding per inbreuk. Dit is ook aan te
raden, aangezien het bewijs van schade, indien er geen forfaitaire schade
vergoeding werd voorzien, een zeer moeilijke aangelegenheid is, die de uit
eindelijke efficiëntie van de niet-concurrentieverplichting ernstig kan
ondermijnen. Indien een forfaitaire schadevergoeding werd voorzien, lag
deze doorgaans rond de 100.000 euro per inbreuk (mediaan).
Een andere opvallende vaststelling is dat het gebruik van niet-concurren
tieverplichtingen voor de verkoper minder uitgesproken is in de hoogste
transactiecategorie. Dit is wellicht te verkiaren door het gegeven dat de
aandeelhouders van zeer grote bedrijven vaak minder rechtstreeks betrok
ken zijn bij de activiteiten en als dusdanig na de afronding van de transac
ties een minder grote bedreiging vormen voor het handeisfonds van de
overgenomen onderneming.

7.

GESCHILLEN EN GESCHILLENREGELING

Alle onderzochte transacties bevatten een bepaling met betrekking tot de
regeling van eventuele geschillen tussen de partijen.

32

Zie B. BELLEN, “Niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten
voor de Belgische praktijk/ Efficiënte sanctionering”, TRy 2011, 300-326.
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Totaal

Cat. I

Cat. II

Cat. III

100%

100%

100%

100%

gewone rechtbanken

64%

81%

53%

35%

arbitrage

36%

19%

47%

65%

verplichte voorafgaande mediatieprocedure

21%

23%

22%

18%

De overnameovereenkomst bevat een bepaling met
betrekking tot de wijze van geschillenbeslechting.
Indien ja:
—

—

—

Daar waar uit ons eerste onderzoek nog een duidelijke, algemene voorkeur
voor arbitrage bleek, is het beeld na de tweede bevraging genuanceerder.
Men merkt wel een onmiskenbare trend naar arbitrage naarmate de trans
actiewaarde stijgt. Het is dan ook in dergelijke gevallen dat de voordelen
van arbitrage wellicht het sterkst tot uiting komen. De keuze voor arbitrage
laat de partijen in voorkomend geval bijvoorbeeld toe om hun discussie
voor te leggen aan gespecialiseerde arbiters en om de procedure (al dan
niet gedeeltelijk) in een andere taal te voeren (by. Engels) zodat vertalingen
en begripsverwarring kunnen worden vermeden.
Voor de transacties met forumkeuze voor de Belgische rechtbanken wer
den in 40% van de gevallen de rechtbanken van Brussel aangeduid, in 31%
van de gevallen de rechtbanken van Antwerpen. Alle andere rechtbanken
zaten onder de 10%.
Bij de transacties met een arbitrageclausule werd in de overgrote meerder
heid van de gevallen (86%) geopteerd voor Cepina. In een beperkt aantal
gevallen ging het om ad hoc-arbitrage op basis van het Belgisch Gerechte
lijk Wetboek (4%) of het reglement van het ICC (10%).
Wanneer de partijen kiezen voor arbitrage, kiezen zij tevens in een duide
lijke meerderheid van de gevallen voor het Engels als proceduretaal (63%).
Daarna kwam het Nederlands (27%) en tot slot het Frans (10%). De keuze
voor het Engels stijgt opnieuw naargelang de transactiewaarde toeneemt
(categorie I: 17%; categorie II: 72% en categorie III: 100%).
Wat het aantal arbiters betreft, blijft de vaststelling overeind dat de partijen
die hun overeenkomst onderwerpen aan een arbitragebeding, doorgaans
in een procedure voorzien met 3 arbiters (82% van de gevallen). Slechts uit
zonderlijk voorzag een gerapporteerde overnameovereenkomst in de aan
stelling van één alleenzetelende arbiter.
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Tot slot werd nagegaan of er voorafgaand aan de eigenlijke geschillenbe
slechting in een verplichte mediatie werd voorzien. In 22% van de gerap
porteerde transacties bleek dit het geval te zijn.

8.

CONCLUSIE

De resultaten van ons tweede onderzoek leveren een vrij duidelijke beeld
op van een typisch overnameproces in de Belgische praktijk. Op een
enkele uitzondering na liggen de resultaten van dit onderzoek ongetwijfeld
in de lijn van de verwachtingen van de specialisten in dit vakgebied.
We hopen dat deze Belgische M&A-index houvast biedt aan de diverse
actoren in dit domein bij onderhandelingen over een overname. Hoewel
iedere onderhandeling en iedere transactie een eigen dynamiek kent, geeft
de M&A-index een nuttige indicatie van de relevante onderhandelingsva
riabelen en hun gebruikelijke invulling.
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