
À la lecture de ce qui précède, l’on perçoit l’impor-
tance de modaliser l’impact de la connaissance de 
l’acheteur sur la mise en œuvre de la garantie du 
vendeur. 

En l’absence de précision, la connaissance de l’ache-
teur pourrait avoir des incidences non négligeables 
sur la mise en œuvre des garanties dont il est béné-
ficiaire. L’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 2 avril 
2015 a mis en avant l’insécurité à laquelle l’acheteur 
est exposé à défaut de clause expresse sur les consé-
quences de sa connaissance. Dès lors, l’acheteur pru-
dent veillera, dans la mesure du possible, à insérer 
une “pro-sandbagging clause”. Il ressort en effet de 
l’arrêt de la Cour de cassation annoté, qu’en présence 
d’une telle clause, il conviendra en principe de don-
ner effet à la volonté exprimée par les parties confor-
mément à l’article 1134, alinéa 1er du Code civil, sous 
réserve de la fonction modératrice de la bonne foi. 
À nouveau, l’analyse des faits entourant la mise en 
œuvre de la garantie est primordiale et permet de 
concilier le principe de l’exécution de bonne foi avec 
la règle pacta sunt servanda (60). 

Nikita Tissot et/en Tine Bauwens 

Hof van beroep te 
Antwerpen

4 maart 2020 - Kamer B8M
Voorzitter : B. Ponet
Raadsheren : S. Granata en M. Bresseleers
Advocaten : O. Eben, R. Tas en N. Glibert

1. INTENTIEVERKLARING (LOI) - ARTIKEL 1583 BW -  
TOTSTANDKOMING VAN EEN KOOP-VERKOOP-
OVEREENKOMST - WILSOVEREENSTEMMING 
OVER ALLE ESSENTIËLE EN SUBSTANTIËLE 
ELEMENTEN - ARTIKEL 1591 BW - DE KOOPPRIJS 
MOET BEPAALD OF BEPAALBAAR ZIJN - PRIJS- 
AANPASSINGSCLAUSULE - CONFIRMATORY DUE 
DILIGENCE - VERKLARINGEN EN WAARBORGEN

2. ONDERHANDELINGEN - PRECONTRACTUELE 
AANSPRAKELIJKHEID - CULPA IN CONTRAHENDO 
- ARTIKEL 1382 BW - FOUT - SCHADE - 
OORZAKELIJK VERBAND - BONUS PATER FAMILIAS-
CRITERIUM - BEGINSEL VAN CONTRACTVRIJHEID 
- VERGOEDBARE SCHADE 

1. Een koop-verkoopovereenkomst kan slechts geldig 
gesloten worden indien er een wilsovereenstemming 
bestaat over alle essentiële én substantiële elementen. 
De prijs is een essentieel element van de verkoop. De 
koopprijs moet bepaald of bepaalbaar zijn en door de 
partijen worden vastgesteld (art. 1591 BW). Het feit 
dat er in de intentieverklaring verwezen wordt naar 
de aanpassing van de prijs op basis van de resultaten 
van het due diligence-onderzoek, maakt de prijs nog 
niet bepaalbaar indien er geen bindende formule 
of objectief mechanisme werd afgesproken (bv. een 
bindende derdenbeslissing) om de aangepaste prijs 
te bepalen. Substantiële elementen zijn elementen die 
objectief gezien van bijkomstig belang zijn, maar die 
partijen door hun wilsuiting verheffen tot elemen-
ten die in hun contractuele afspraak van beslissend 
belang zijn. Verklaringen en waarborgen die een sub-
stantiële verbintenis van de verkoper van de aandelen 
vormen, zijn bijgevolg een substantieel element bij de 
bepaling van de koopprijs voor de aandelen. 

60. P. VAN OMMESLAGHE, “La rigueur contractuelle et ses tempéraments selon la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique”, Études offertes à 

Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 899.
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2. Er kan sprake zijn van culpa in contrahendo of 
precontractuele aansprakelijkheid (art. 1382 BW) 
indien het bij de tegenpartij gewekte vertrouwen op 
laakbare wijze wordt beschaamd of wanneer onder-
handelingen zonder rechtmatige reden worden ver-
broken. Een partij die onderhandelingen voert over de 
overname van aandelen is gerechtigd om zich weinig 
constructief op te stellen met het risico dat de onder-
handelingen afbreken maar zonder dat dit noodza-
kelijkerwijze impliceert dat deze houding foutief is. 
De kosten verbonden aan de onderhandelingen en 
het opstellen van ontwerpovereenkomsten, evenals de 
kosten voor juridische, fiscale en andere raadgevers, 
zijn geen vergoedbare schade. Het feit dat een andere 
koper moest worden gezocht en dat deze blijkbaar 
een lagere verkoopprijs voor de overname van de aan- 
delen heeft betaald, is geen element van de schade. 

1. LETTRE D’INTENTION (LOI) - ARTICLE 1583 
C.CIV. - FORMATION D’UN CONTRAT D’ACHAT-
VENTE - ACCORD SUR TOUS LES ÉLÉMENTS 
ESSENTIELS ET SUBSTANTIELS - ARTICLE 1591 C.CIV. 
- LE PRIX D’ACHAT DOIT ÊTRE DÉTERMINÉ OU 
DÉTERMINABLE - CLAUSE D’AJUSTEMENT DU PRIX 
- DILIGENCE CONFIRMATOIRE - DÉCLARATIONS 
ET GARANTIES

2. NÉGOCIATIONS - RESPONSABILITÉ PRÉ-
CONTRACTUELLE - CULPA IN CONTRAHENDO - 
ARTICLE 1382 C.CIV. - FAUTE - DOMMAGE - LIEN DE 
CAUSALITÉ - CRITÈRE DU BON PÈRE DE FAMILLE 
- PRINCIPE DE LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE - 
DOMMAGE RÉPARABLE

1. Un contrat de vente ne peut être valablement 
conclu que s’il existe un accord de volonté sur tous 
les éléments essentiels et substantiels. Le prix est un 
élément essentiel de la vente. Le prix d’achat doit 
être déterminé ou déterminable et fixé par les par-
ties (article 1591 du Code civil). Le fait que la lettre 
d’intention fasse référence à l’ajustement du prix sur 
la base des résultats de la due diligence ne permet 
pas encore de déterminer le prix, si aucune formule 
contraignante ou mécanisme objectif n’a été conve-
nue (par exemple, une décision contraignante d’un 
tiers) pour déterminer le prix ajusté. Les éléments 
substantiels sont des éléments qui d’un point de vue 
objectif sont d’importance secondaire, mais qui ont 
été élevés par la volonté des parties au rang d’éléments 
d’importance décisive dans le cadre de leur arrange-
ment contractuel. Les déclarations et garanties qui 
constituent un engagement substantiel de la part du 
vendeur des actions, sont par exemple un élément 
substantiel dans la détermination du prix d’achat 
des actions.

2. La culpa in contrahendo ou responsabilité pré-
contractuelle (article 1382 du Code civil) peut exis-
ter si la confiance créée par l’autre partie est trahie 
de manière critiquable ou si les négociations sont 
rompues sans raison légitime. Une partie qui mène 
des négociations à propos de l’acquisition d’actions 
est en droit d’adopter une position peu constructive 
avec le risque de rompre les négociations, mais sans 
que cela implique nécessairement que cette attitude 
soit fautive. Les frais liés aux négociations et à l’éla-
boration des projets d’accord, ainsi que les frais de 
conseils juridiques, fiscaux et autres, ne sont pas des 
dommages-intérêts remboursables. Le fait qu’un autre 
acheteur ait dû être recherché et que cet acheteur ait 
apparemment payé un prix de vente inférieur pour 
l’acquisition des actions, n’est pas un élément du 
préjudice. 

Anouchka t./ NV Vulpia Real Estate

[...]

I. De antecedenten en de vorderingen

1. Partijen wijden zeer uitvoerig uit in hun conclusies 
over de feitelijke voorgaanden.

De eerste rechter situeerde op correcte wijze zeer 
bondig het geschil als volgt.

Geïntimeerde is een vennootschap die behoort tot 
de Vulpia Groep, die actief is in de sector van de 
woonzorgcentra en assistentiewoningen.

In juni 2017 is geïntimeerde beginnen onderhande-
len met appellante, in verband met de overname 
van de aandelen van de NV De Zwaluw. Die laatste 
vennootschap baat een woonzorgcentrum uit in 
Vollezele.

De onderhandelingen tussen geïntimeerde en appel-
lante hebben geleid tot een intentieverklaring, een 
zogenaamde LOI, (“letter of intent”), waarvan de 
juiste kwalificatie ter discussie ligt en die gedateerd 
is op 4 oktober 2017.

In dat document :
•  bevestigde geïntimeerde haar intentie tot over- 

name;
•  bracht geïntimeerde een bindend bod uit dat geldig 

was gedurende zes weken vanaf de ondertekening;
•  werd een prijs bepaald, aan te passen in functie 

van de resultaten van de zogenaamde due dili-
gence.
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Geïntimeerde begon met drie weken vertraging aan 
het zogenaamde due diligence onderzoek omdat het 
drie weken duurde vooraleer appellante de onder-
tekende intentieverklaring aan haar overmaakte op  
25 oktober 2017.

Vervolgens zouden er diverse incidenten geweest 
zijn tussen partijen in de daaropvolgende periode. 
Beide partijen verwijten elkaar wederzijds fouten te 
hebben begaan en aan de basis te liggen van die 
incidenten.

Op zeker ogenblik verloor geïntimeerde klaarblijke-
lijk haar geduld en haar geloof in de goede trouw 
van appellante en liet zij op 9 februari 2018 weten 
dat zij de onderhandelingen stopzette.

Appellante beriep zich vervolgens op een clausule in 
de intentieovereenkomst die als volgt stelt :
“In geval door de fout van de ene of de andere partij 
geen verkoop tot stand komt conform de voorwaar-
den in huidige overeenkomst bepaald, dan zal de 
in gebreke blijvende partij aan de andere partij een 
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk 
aan 10 % van het bedrag van het bindend bod”.

Appellante vorderde op grond hiervan betaling van 
een forfaitaire schadevergoeding die zij in eerste aan-
leg begrootte op 1.150.000 EUR.

2. Bij exploot van 1 maart 2018 liet appellante geïn-
timeerde dagvaarden.

De vordering strekte ertoe dat :

De overeenkomst van 4 oktober 2017 ten laste van 
geïntimeerde ontbonden zou worden;
Geïntimeerde veroordeeld zou worden tot betaling 
van een bedrag van 1.150.000 EUR, te vermeerderen 
met de wettelijke interesten vanaf de datum van dag-
vaarding en te vermeerderen met de gekapitaliseerde 
wettelijke interesten vanaf 1 maart 2019;
Geïntimeerde tevens veroordeeld zou worden tot 
betaling van de gedingkosten, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding van 18.000 EUR.

Verder vorderde appellante dat de tegenvordering 
van geïntimeerde ongegrond zou worden verklaard 
en geïntimeerde tevens veroordeeld zou worden tot 
betaling van de gedingkosten inzake de tegenvorde-
ring, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding 
van 2.400 EUR.

3. Geïntimeerde verzocht de rechtbank in hoofdorde 
de dagvaarding van appellante nietig te verklaren op 
grond van de exceptio obscuri libelli met afwijzing 
van de vorderingen als onontvankelijk.

In ondergeschikte orde vorderde geïntimeerde dat 
de vorderingen van appellante ontvankelijk, maar 
ongegrond zouden worden verklaard.

In uiterst ondergeschikte orde vorderde geïntimeerde 
dat het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding 
die door appellante gevorderd werd, in toepassing 
van artikel 1231, § 1 B.W. gematigd zou worden.

Geïntimeerde stelde voorts een tegenvordering in.
In het kader hiervan vorderde zij dat appellante zou 
worden veroordeeld tot betaling van een schadever-
goeding begroot op 71.999,99 EUR, te vermeerderen 
met de interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 
9 februari 2018 tot op de datum van volledige beta-
ling.

Tot slot vorderde geïntimeerde dat appellante ver-
oordeeld zou worden tot de gerechtskosten, met 
inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding voorzien 
in artikel 1022 Ger.W. en begroot op 18.000 EUR 
(basisbedrag).

4. Bij vonnis van 29 maart 2019 van de 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Ant-
werpen, verklaarde de eerste rechter zowel de 
hoofdvordering van appellante als de tegenvordering 
van geïntimeerde ongegrond.
Appellante werd veroordeeld tot de kosten van het 
geding, aan de zijde van geïntimeerde begroot op de 
rechtsplegingsvergoeding van 18.000 EUR.

5. Tegen het bestreden vonnis stelde appellante 
hoger beroep in door middel van een verzoekschrift 
neergelegd op 9 mei 2019.
Er wordt geen akte van betekening voorgelegd.
Het hoger beroep is tijdig en ontvankelijk.

6. Appellante verzoekt het Hof :

“HET HOOFDBEROEP

IN HOOFDORDE :
1. Het hoofdberoep van appellante ontvankelijk en 
gegrond te verklaren;
Het vonnis van 29.03.2019 van de 13de kamer van 
de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen teniet te 
doen;
De overeenkomst van “04.10.2017” te ontbinden ten 
laste van geïntimeerde en geïntimeerde te veroor-
delen tot betaling aan appellante van de som van 
1.150.000,00 EUR, te vermeerderen met de wettelijke 
interesten vanaf datum van dagvaarding en te ver-
meerderen met de gekapitaliseerde wettelijke inte-
resten vanaf 01.03.2019, minstens vanaf 19.09.2019.
Geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appel-
lante van alle procedurekosten, de rechtsplegingsver-
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goedingen in eerste aanleg ten bedrage van 18.000,00 
EUR en de rechtsplegingsvergoeding in beroep ten 
bedrage van 18.000,00 EUR inbegrepen;

IN SUBSIDIAIRE ORDE :
Het hoofdberoep van appellante ontvankelijk en 
gegrond te verklaren;
Het vonnis van 29.03.2019 van de 13de kamer van 
de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen teniet te 
doen;
Geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appel-
lante van de som van 1.850.000,00 EUR, te vermeer-
deren met de wettelijke interesten vanaf datum van 
dagvaarding en te vermeerderen met de gekapitali-
seerde wettelijke interesten vanaf 01.03.2019, min-
stens vanaf 19.09.2019.
Geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appel-
lante van alle procedurekosten, de rechtsplegingsver-
goedingen in eerste aanleg ten bedrage van 18.000,00 
EUR en de rechtsplegingsvergoeding in beroep ten 
bedrage van 18.000,00 EUR inbegrepen;

HET INCIDENTEEL BEROEP

Het incidenteel beroep van geïntimeerde af te wijzen 
als ongegrond.
Geïntimeerde te veroordelen tot betaling aan appel-
lante van alle procedurekosten, de rechtsplegingsver-
goedingen in eerste aanleg ten bedrage van 3.600,00 
EUR en in beroep ten bedrage van 3.600,00 EUR 
inbegrepen”.

7. Geïntimeerde verzoekt het Hof :

“M.b.t. het hoger beroep en de vorderingen van 
appellante :
In hoofdorde :
Het hoger beroep van appellante ontvankelijk maar 
ongegrond te verklaren;
Het vonnis dd. 29 maart 2019 van de Onder- 
nemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Ant- 
werpen te bevestigen wat betreft het oordeel m.b.t. 
de vorderingen van appellante; en de vorderingen 
zowel in hoofdorde als in ondergeschikte orde van 
appellante ongegrond te verklaren.

In ondergeschikte orde, indien de vordering in 
hoofdorde van appellante gegrond wordt verklaard, 
te zeggen voor recht dat het forfaitair schadebeding 
een verboden strafbeding is en het bedrag van de 
gevorderde schadevergoeding van 1.150.000 EUR in 
toepassing van artikel 1231, § 1 B.W. te matigen.

Uiterst ondergeschikt - indien de vordering in 
hoofdorde van appellante gegrond zou worden 
verklaard en het forfaitair schadebeding toegepast 
zou worden - vordert geïntimeerde dat de gevor-

derde forfaitaire schadevergoeding herleid wordt tot 
944.741 EUR.

M.b.t. het incidenteel hoger beroep en de tegenvor-
dering van geïntimeerde :
Het incidenteel hoger beroep van geïntimeerde 
ontvankelijk en gegrond te verklaren, de tegenvor-
dering van geïntimeerde ontvankelijk en gegrond te 
verklaren en appellante derhalve te veroordelen tot 
de betaling van een schadevergoeding begroot op 
71.999,99 EUR, te vermeerderen met de interesten 
aan de wettelijke interestvoet vanaf 9 februari 2018 
tot op de datum van volledige betaling.

M.b.t. de gerechtskosten :
Appellante te veroordelen tot betaling aan geïnti-
meerde van de kosten van het geding, in hoofde van 
geïntimeerde begroot op de rechtsplegingsvergoe-
ding voorzien in artikel 1022 Ger.W. van 18.000 EUR 
(basisbedrag) per aanleg”.

II. Beoordeling

Over de vermeende koop-verkoopovereen-
komst en/of raamovereenkomst

1. Appellante is van oordeel dat de bindende inten-
tieverklaring van 4 oktober 2017 een koop-verkoop- 
overeenkomst (minstens een raamovereenkomst) 
met betrekking tot de aandelen van de NV De 
Zwaluw zou uitmaken. Zij vordert de ontbinding van 
deze overeenkomst lastens geïntimeerde.

De eerste grief van appellante betreft derhalve de 
kwalificatie van de overeenkomst van 4 oktober 
2017.

Daar waar geïntimeerde van oordeel is dat deze 
overeenkomst een loutere (weliswaar bindende) 
intentieverklaring uitmaakte, meent appellante dat 
de overeenkomst dient gekwalificeerd te worden als 
een koop/verkoop, minstens een raamovereenkomst.

2. Met de eerste rechter is het Hof van oordeel dat 
de bindende intentieverklaring (hierna ook LOI) van  
4 oktober 2017 niet kan gekwalificeerd worden 
als een koop-verkoopovereenkomst, (noch als een 
raamovereenkomst) met betrekking tot de aandelen 
van de NV De Zwaluw.

Dat er geen sprake is van een koop-verkoopovereen-
komst blijkt uit het volgende :

2.1. De overeenkomst bevatte geen bepaalde of 
bepaalbare prijs voor de aandelen en tussen partijen 
bestond evenmin een akkoord over de aandelenprijs.
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De prijs is een essentieel element van de verkoop. 
De koopprijs moet bepaald of bepaalbaar zijn en 
door de partijen worden vastgesteld (art. 1591 B.W.). 
Een prijs is bepaalbaar als hij, aan de hand van de 
overeenkomst, kan worden vastgesteld op grond van 
objectieve gegevens die aan de gemeenschappelijke 
wil van de partijen zijn onttrokken. Er mag geen 
nieuwe wilsovereenstemming in verband met de prijs 
nodig zijn om de overeenkomst te vervolledigen.

In de LOI dd. 4 oktober 2017 is het volgende bepaald 
met betrekking tot de prijs :
“Onder voorbehoud van een eventuele aanpassing 
naar aanleiding van de resultaten van een nog te 
voeren due diligence onderzoek, is de prijs voor de 
overdracht van de Aandelen en aldus het bedrag van 
het bindend bod bepaald en berekend op 10.150.000 
euro op basis van de balans per 31 december 2016. 
Deze prijs zal verhoogd (verlaagd) worden met de toe-
name (afname) in het eigen vermogen tussen 31 de- 
cember 2016 en closing”.

Voorts werd in de LOI overeengekomen dat geïnti-
meerde (of een met haar verbonden entiteit van de 
Vulpia groep) de definitief vastgestelde prijs, vermin-
derd met een waarborg van 7,5 %, zou betalen op de 
datum van de ondertekening van de overeenkomst 
ter overdracht van de eigendom van de aandelen van 
NV De Zwaluw.

De prijs voor de aandelen van de NV De Zwaluw 
was op het ogenblik van de ondertekening van 
de LOI niet bepaald noch bepaalbaar. Het stond 
immers bij het sluiten van de LOI niet vast welke 
bevindingen er naar aanleiding van het due diligen-
ce onderzoek naar boven zouden komen en wat de 
invloed hiervan op de prijs zou zijn (in functie van de 
respectievelijke risico-inschattingen van de partijen). 
Het feit dat er in de LOI verwezen wordt naar de aan-
passing van de prijs op basis van de resultaten van 
het due diligence onderzoek, maakt de prijs nog niet 
bepaalbaar nu er geen bindende formule of objectief 
mechanisme werd afgesproken (bv. een bindende 
derdenbeslissing) om de aangepaste prijs te bepalen. 
Er was dus een nieuwe wilsovereenstemming over 
de aangepaste prijs n.a.v. de due diligence resul- 
taten vereist, waaruit duidelijk volgt dat de prijs niet 
bepaalbaar was.

2.2. Voorts bereikten partijen ook geen overeen-
stemming over andere substantiële elementen van de 
aandelenoverdracht.

Een (verkoop)overeenkomst kan slechts geldig geslo-
ten worden indien er een wilsovereenstemming 
bestaat over alle essentiële én substantiële elemen-
ten. Substantiële elementen zijn elementen die objec-

tief gezien van bijkomstig belang zijn, maar die partij-
en door hun wilsuiting verheffen tot elementen die in 
hun contractuele afspraak van beslissend belang zijn.

Naast de (betaling van de) prijs, verwijst de LOI van 
4 oktober 2017 uitdrukkelijk naar bepaalde principes 
die nog uitgewerkt dienden te worden in de defini-
tieve overeenkomst tot overdracht van aandelen (in 
de LOI gedefinieerd als “Voorgenomen Transactie”), 
met name :

-  Wie de koper van de aandelen zou zijn : geïnti-
meerde of een met haar verbonden entiteit van de 
Vulpia groep;

-  De gebruikelijke verklaringen en waarborgen en 
de daarmee samenhangende schadevergoedings-
mechanismen;

-  De bijzondere verklaringen en waarborgen, waar-
van de noodzaak zou worden vastgesteld op basis 
van de resultaten van het te voeren boekenonder-
zoek.

Deze verklaringen en waarborgen vormen een sub-
stantiële verbintenis van appellante als verkoper van 
de aandelen van NV De Zwaluw en zijn bijgevolg 
een substantieel element bij de bepaling van de 
koopprijs voor de aandelen.

Tussen de partijen was er bijgevolg evenmin een 
akkoord over verschillende substantiële elementen 
van de verkoop, die in functie van de due diligence 
bevindingen nog onderhandeld moesten worden.

2.3. Ten slotte blijkt ook uit de bewoordingen van 
de overeenkomst zelf dat de overeenkomst tussen 
partijen geen verkoopovereenkomst uitmaakt.

Dat de intentieverklaring geen verkoopovereenkomst 
is, wordt onder meer aangetoond door het feit dat 
het bod van geïntimeerde, zoals geformuleerd in de 
intentieverklaring en onder de daar bepaalde voor-
waarden, een beperkte geldigheidsduur had van zes 
weken vanaf de ondertekening van de LOI.
De overeenkomst van 4 oktober 2017 vermeldde 
immers :
“Huidig schrijven, dat u mag beschouwen als een 
bindend bod, dat geldig is gedurende 6 weken vanaf 
de ondertekening voor aanvaarding van deze inten-
tieverklaring door de aandeelhouders van NV De 
Zwaluw, bevat dan ook de voornaamste voorwaar-
den en modaliteiten waaronder wij bereid zijn de 
Voorgenomen Transactie af te ronden”.

Bovendien is in de tekst van de LOI uitdrukkelijk, 
op verzoek van appellante, de volgende clausule op- 
genomen : “onderhandelingen/besprekingen tussen 
partijen doen tussen hen geen contractuele of an- 
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dere verbintenissen ontstaan, behoudens geschreven 
overeenkomst”.

Ook uit de overige bewoordingen en bepalingen van 
de LOI blijkt dat het niet de bedoeling was om al een 
verkoop tot stand te brengen :
-  Het gebruik van de term “intentieverklaring” in 

plaats van “koop-verkoop” of een gelijkaardige 
benaming;

-  De verkoop van de aandelen van NV De Zwaluw 
wordt gedefinieerd als de “Voorgenomen Trans- 
actie”;

-  De intentieverklaring voorziet in de betaling van 
een forfaitaire schadevergoeding “ingeval door de 
fout van de ene of de andere partij geen verkoop 
tot stand komt conform de voorwaarden in huidige 
overeenkomst bepaald”, waaruit duidelijk blijkt dat 
deze verkoop niet is tot stand gekomen.

3. Reeds op 1 december 2017 stelde de raadsman van 
appellante dat er een verkoop voor een bedrag van 
10.150.000 EUR tot stand zou zijn gekomen.

Geïntimeerde heeft dit standpunt meteen betwist per 
mail van 6 december 2017.
Geïntimeerde heeft steeds betwisting gevoerd omtrent 
de kwalificatie van de intentieverklaring als ver-
koopovereenkomst. De raadslieden van geïntimeer-
den hebben herhaaldelijk het standpunt ingenomen 
dat de intentieverklaring geen koop-verkoopover-
eenkomst heeft doen ontstaan, zoals (o.m.) blijkt uit 
de mails van 18 januari 2018 en van 21 februari 2018.

Alleen al het feit dat appellante op 13 augustus 2018 
effectief is overgegaan tot de verkoop van de aande-
len van de NV De Zwaluw aan een derde, valt niet te 
rijmen met het standpunt van appellante dat de over-
eenkomst van 4 oktober 2017 tussen haar en geïn-
timeerde een verkoopovereenkomst zou uitmaken.

4. Zijdelings stelt appellante ook in haar conclusies 
dat er niet alleen sprake zou zijn van een koop-ver-
koopovereenkomst, doch ook van een raamovereen-
komst. Terecht stelt geïntimeerde dat het standpunt 
van appellante dienaangaande niet duidelijk is.

Een raamovereenkomst wordt door appellante als 
volgt gedefinieerd : “de bindende overeenkomst 
waarbij één of beide partijen er zich toe verbinden 
om op een ander tijdstip een hoofdovereenkomst 
aan te gaan waarvan de hoofdbestanddelen reeds 
bepaald of minstens bepaalbaar zijn; kenmerkend 
is dat er al een akkoord bestaat over de essentiële 
bestanddelen van de later te sluiten overeenkomst”.
Uit deze definitie volgt dat de LOI geen raam- 
overeenkomst is, zoals appellante probeert voor te 
houden. Er bestond tussen partijen immers nog geen 

akkoord over de essentiële elementen van de nog te 
sluiten verkoopovereenkomst.

Voor het overige werkt appellante haar standpunt als 
zou er sprake zijn van een raamovereenkomst niet op 
een dienstige wijze uit. Een vermeende raamovereen-
komst wordt evenmin bewezen.

Besluit :
De op een vermeende koop-verkoopovereenkomst 
en/of raamovereenkomst gebaseerde vordering van 
appellante is dan ook ongegrond.

Over de vermeende contractuele aansprake-
lijkheid

5. Appellante steunt haar vordering in hoofdorde op 
een contractuele aansprakelijkheid van geïntimeerde.

Appellante meent dat geïntimeerde gehouden is tot 
betaling van de in de LOI voorziene forfaitaire scha-
devergoeding. Volgens appellante zou geïntimeerde 
een contractuele fout hebben begaan door op het 
einde van het due diligence onderzoek en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling te melden dat zij 
de bindende overeenkomst van 4 oktober 2017 niet 
meer wenste uit te voeren.

Appellante verwijt geïntimeerde tevens een schen-
ding van haar schadebeperkingsplicht evenals van 
haar verplichting om de overeenkomst te goeder 
trouw uit te voeren.

6. Het Hof herhaalt dat de LOI en het daarin opge-
nomen bod van geïntimeerde slechts een beperkte 
geldigheidsduur had van zes weken vanaf de onder-
tekening van de LOI door appellante.

Geïntimeerde heeft op 1 december 2017 een verlen-
ging van de LOI, met inbegrip van de exclusiviteits-
verbintenis tot 31 december 2017 gevraagd, maar 
appellante is hier niet op ingegaan.

De eerste rechter stelde dan ook terecht dat het 
bindend bod van geïntimeerde vervallen was (op 
6 december 2017 of zes weken na het overmaken 
van de ondertekende LOI op 25 oktober 2017 door 
appellante).

Evenzeer terecht oordeelde de eerste rechter dat de 
onderhandelingen na deze datum een meer vrijblij-
vend karakter kregen, bij gebreke aan een akkoord 
over een nieuwe LOI of een verlenging van de vorige.

Na 6 december 2017 was formeel gezien de duur van 
de LOI verstreken en bestond er t.a.v. geïntimeerde 

trv-rps 2020| 785



bijgevolg geen contractuele verplichting meer op 
grond van de LOI.

De vordering van appellante gesteund op een con-
tractuele inbreuk op de LOI is om die reden reeds 
ongegrond.

De vordering van appellante gesteund op het ver-
meend onrechtmatig afbreken van de onderhande-
lingen kan vanaf deze datum enkel gestoeld worden 
op een vermeende precontractuele (en dus buiten-
contractuele) fout.

7. Onterecht meent appellante dat geïntimeerde 
voorafgaand aan de beëindiging van de onderhan-
delingen een ingebrekestelling diende te sturen. 
Het vereiste van een voorafgaande ingebrekestelling 
geldt immers bij het instellen van contractuele sanc-
ties, d.w.z. in geval van niet-nakoming door een 
partij van [haar] contractuele verbintenissen. Hieruit 
volgt dat een ingebrekestelling enkel vereist is voor-
afgaandelijk aan de ontbinding van een overeen-
komst (behoudens in welbepaalde omstandigheden), 
maar niet bij het beëindigen van onderhandelingen.

Nu de geldigheidsduur van de LOI verstreken was, 
was er hoe dan ook geen ingebrekestelling vereist 
om de overeenkomst van 4 oktober 2017 zogenaamd 
“te verbreken” door de onderhandelingen stop te zet-
ten aangezien er op dat moment geen overeenkomst 
meer bestond. De onderhandelingen tussen partijen 
hadden geen contractuele grondslag meer. In die 
omstandigheden was een voorafgaande ingebreke- 
stelling geenszins vereist.
De uitvoerige uitweidingen door appellante over de 
eventuele inhoud en het zogenaamde nut van een 
ingebrekestelling zijn volstrekt irrelevant.

In tegenstelling tot wat appellante beweert, heeft 
geïntimeerde bovendien haar schadebeperkingsplicht 
niet geschonden noch haar verplichting om de 
overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, noch 
rechtsmisbruik gepleegd. Ook deze rechtsgronden 
die appellante kadert in de contractuele sfeer, zijn 
gelet op het voorgaande niet aan de orde.
Van een schending van een gewekt vertrouwen is 
evenmin sprake.

Terecht wees de eerste rechter er op dat appellante 
geen recht heeft op de forfaitaire schadevergoe-
ding voorzien in de LOI aangezien de duur van de 
overeenkomst was verstreken [...] (en appellante 
overigens zelf weigerde om de LOI te verlengen). 
Appellante kan zich niet langer op deze contractuele 
clausule beroepen en haar schadevergoedingseis 
hierop steunen aangezien de LOI door het verstrijken 
van de geldigheidsduur ten einde is gekomen.

Besluit : 
De vordering op basis van de contactuele aansprake-
lijkheid van geïntimeerde is ongegrond.

Over de vermeende precontractuele aanspra-
kelijkheid

8. Ondergeschikt beroept appellante zich op een ver-
meende precontractuele aansprakelijkheid van geïnti-
meerde en stelt appellante dat partijen bij de onder-
handelingen een “point of no return” hadden bereikt. 
In deze eindfase van de onderhandelingen zouden 
partijen volgens appellante de onderhandelingen 
niet kunnen afbreken zonder hun aansprakelijkheid 
in het gedrang te brengen. Appellante meent dat de 
precontractuele aansprakelijkheid van geïntimeerde 
bewezen wordt nu geïntimeerde de onderhande-
lingen zeer plots, onverwacht zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, en zonder rechtmatige reden, 
afgebroken heeft en zij het bij appellante gewekte 
vertrouwen tot koop op laakbare wijze, opzettelijk 
en foutievelijk beschaamd heeft.

9. In beginsel zijn partijen tijdens de onderhandelin-
gen te allen tijde vrij om de onderhandelingen stop te 
zetten. Het afbreken van de onderhandelingen is op 
zichzelf dan ook geen fout, maar de omstandigheden 
die samengaan met het afbreken van de onderhande-
lingen kunnen er wel een foutief karakter aan geven.
Zo kan de aansprakelijkheid van een partij in het 
gedrang komen indien het bij de tegenpartij gewek-
te vertrouwen op laakbare wijze wordt beschaamd 
of wanneer onderhandelingen zonder rechtmatige 
reden worden verbroken. Er kan dan sprake zijn 
van een culpa in contrahendo of van precontractuele 
aansprakelijkheid. Deze wordt gegrond op art. 1382 
B.W. Opdat appellante zich zou kunnen beroepen 
op de precontractuele aansprakelijkheid van geïnti-
meerde, dient zij te bewijzen dat geïntimeerde een 
fout beging door de onderhandelingen, of zoals 
appellante thans beweert het due diligence onder-
zoek, op een foutieve manier af te breken en dat zij 
door deze fout schade heeft geleden waarbij een oor-
zakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade.

Bij de beoordeling of er een fout is begaan, moet er 
nagegaan worden of de wederpartij zich heeft gedra-
gen als een normaal voorzichtige en redelijke partij.

10. Geïntimeerde beëindigde de onderhandelingen 
met een omstandig gemotiveerde e-mail van 9 febru-
ari 2018, die als volgt luidde :

“(..) Gelet op het verloop van de onderhandelingen tot nu 
toe en in het bijzonder de standpunten en de weinig con-
structieve en respectvolle toon die werden aangenomen in 
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de laatste e-mails heeft Vulpia de beslissing genomen om 
de onderhandelingen m.b.t. de overname van De Zwaluw 
stop te zetten.

Partijen slagen er blijkbaar nog steeds niet in een akkoord 
te bereiken over de principes van het bindend bod na due 
diligence. Op 21 december 2017 bespraken wij samen onze 
bevindingen van het due diligence onderzoek. U heeft toen 
verzocht dat Vulpia als volgende stap een bindend bod 
zou overmaken waarin de prijs werd aangepast rekening 
houdend met de DD bevindingen en waarin eveneens een 
lijst zou worden opgenomen met de bijzondere waarbor-
gen die Vulpia wenst naar aanleiding van de bevindingen 
van het DD onderzoek. U deelde mee dat u geen verdere 
stappen in het proces wenste te nemen alvorens er een 
akkoord zou zijn over dergelijk bindend bod en dat dat 
akkoord er zou moeten zijn voor 29 december 2017. Vulpia 
heeft dit document zoals gevraagd gedetailleerd opgesteld 
en vervolgens zijn er diverse besprekingen gehouden over 
dit document waarbij wij telkens een aangepaste versie 
hebben gemaakt op basis van de zaken die werden over-
eengekomen tijdens deze overlegmomenten. Wij stellen 
echter vast dat u steeds terugkomt op zaken waarover 
Vulpia meende een akkoord te hebben (bv. mondeling 
akkoord tussen Luc en Anouchka op 9/01) en dat u onze 
woorden bewust verdraait (bv. uw e-mail over het feit dat 
Vulpia geen comfort zou willen aanvaarden over de rooi-
lijn, uw e-mail op 5 februari waarin u vaststelt dat onze due 
diligence nog niet is beëindigd). U heeft ook herhaaldelijk 
zonder schroom laten verstaan dat er nog besprekingen 
lopen met andere partijen, hetgeen niet conform onze 
afspraken is en weinig ernstig. Vulpia heeft reeds meer-
dere malen duidelijk gemaakt dat zij in die omstandig-
heden geen verdere kosten wenst te maken (lees : geen 
verdere uitwerking meer wil doen van het ontwerp van 
overnameovereenkomst, geen verder onderzoek van de 
ondertussen nog bezorgde documenten) als partijen geen 
akkoord kunnen vinden over de wijze waarop ze zullen 
omgaan met bepaalde principes. Vulpia heeft immers reeds 
aanzienlijke kosten in dit dossier gemaakt.

In uw e-mails van 2 en 5 februari nemen wij, naast de onno- 
dige verwijten aan ons adres over beschikbaarheid op vrij-
dagnamiddag en uw bevel om op enkele uren tijd op zoek 
te gaan naar het comfort over het opstalrecht (in strijd 
met wat we eerder daarover hadden afgesproken), nota 
van het feit dat u niet langer spreekt van ondertekening 
van het “bindend bod na DD” maar nu plots opnieuw de 
SPA wil finaliseren en “al dan niet” tekenen. Wij kunnen 
dit niet anders interpreteren dan dat u tijd wil rekken. Wij 
stellen ook vast dat u in de laatste versie van het “bindend 
bod na DD” de zin “het spreekt voor zich dat de verkoper 
zich onthoudt van enige bespreking of onderhandeling 
met derde partijen voor een eventuele overname” (die wij 
invoegden gelet op de eerdere mededelingen die u ons 
deed), wijzigde door schrapping van het woord “bespre-
king”. U wilt dus blijkbaar zelfs na ondertekening van dat 

document nog besprekingen voeren met andere kandidaat 
overnemers.

Vulpia kan niet anders meer dan vaststellen dat u niet te 
goeder trouw onderhandelt en is haar vertrouwen verloren 
in de goede afloop van deze transactie. Zij begrijpt ook 
niet waarom u zich sinds de aanvang van de onderhan-
delingen zo litigieus opstelt (met wantrouwen en continue 
onterechte verwijten aan ons adres aangaande timing en 
beschikbaarheid, beweringen dat er reeds een koop-ver-
koop tussen partijen is tot stand gekomen, dreiging met 
een procedure, etc.). Zoals eerder reeds meegedeeld is het 
voor Vulpia niet de stijl van het huis om op deze wijze te 
handelen. In de vele overnames die zij jaarlijks doen, is 
deze handelswijze ongezien (..)”.

11. Uit dit schrijven blijkt dat de stopzetting van de 
onderhandelingen niet alleen gestoeld is op de mails 
van 2 en 5 februari 2018, waarin volgens geïntimeer-
de onnodige verwijten aan haar adres werden geuit, 
doch op de volledige weinig constructieve, zelfs 
wispelturige houding die appellante aannam in de 
periode voor 9 februari 2018 en die op gedetailleerde 
wijze in dit schrijven wordt uiteengezet.
In dit schrijven schetst geïntimeerde immers op 
uitvoerige wijze dat appellante zich op meerdere 
momenten wispelturig heeft gedragen, terwijl geïn-
timeerde zich op verregaande wijze geëngageerd 
heeft, zoals blijkt uit de stukken.

Onterecht stelt appellante dat er tijdens de onder-
handelingen nooit een geschil zou zijn geweest 
dat de beëindiging van de onderhandelingen zou 
rechtvaardigen, alsook dat de onderhandelingen 
normaal zouden zijn verlopen. Dit is niet correct. De 
onderhandelingen kenden een chaotisch verloop en 
werden in geen geval op een gebruikelijke, zakelijke 
manier gevoerd. Uit de stukken blijken de talrijke 
litigieuze discussies, geïnitieerd door appellante en 
haar raadsman (zie bv. stukken II.1, II.3, II.7, IV.2 en 
V.2 van geïntimeerde), alsook de diverse verwijten 
die niet steeds op de meest correcte wijze aan het 
adres van geïntimeerde en haar raadslieden werden 
geformuleerd (zie bv. stukken II.3, II.7 en V.2 van 
geïntimeerde). Appellante kan overigens bezwaarlijk 
ontkennen dat zij steeds nieuwe discussiepunten 
opwierp en op die manier voortdurend terugkwam 
op eerder gemaakte afspraken en (deel)akkoorden 
(zie bv. stukken IV.1.A, IV.2, IV.5 en V.1 van geïn-
timeerde). Hierdoor waren de onderhandelingen, in 
tegenstelling tot wat appellante beweert, geenszins 
bijna afgerond. Er was nog geen akkoord over de 
aangepaste prijs, laat staan dat er al een zicht was op 
een akkoord over de finale overeenkomst tot koop/
verkoop van de aandelen.
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Door haar handelswijze heeft appellante uiteindelijk 
de onderhandelingen onherroepelijk doen vastlopen. 
Het is aannemelijk dat na de zoveelste koerswijziging 
de maat voor geïntimeerde vol was. Het is tevens 
begrijpelijk dat geïntimeerde na de e-mails van 2 en 
5 februari 2018 haar geloof in de goede trouw van 
appellante en in de goede afloop van de onderhan-
delingen definitief verloren was.

Appellante toont niet aan dat geïntimeerde in de 
gegeven omstandigheden foutief heeft gehandeld 
door de onderhandelingen stop te zetten. Onterecht 
tracht appellante de bewijslast bij geïntimeerde te 
leggen en houdt zij voor dat geïntimeerde zou die-
nen te bewijzen dat zij een goede reden had om 
de onderhandelingen te verlaten. De bewijsregels 
worden door de eerste rechter ter zake niet miskend. 
Het is appellante als eisende partij die moet aantonen 
dat geïntimeerde in de gegeven omstandigheden in 
de fout is gegaan door de onderhandelingen stop te 
zetten. Appellante slaagt niet in dit bewijs.
Het beëindigen van de onderhandelingen kan bijge-
volg niet als een fout worden beschouwd, waarvoor 
geïntimeerde precontractueel aansprakelijk zou kun-
nen worden gesteld.

12. Louter volledigheidshalve merkt het Hof nog op 
dat appellante ook geen schade bewijst.

Appellante dient de beweerdelijk door haar geleden 
schade aan te tonen, maar zij laat na het vereiste 
bewijs te leveren.

Appellante meent dat zij schade heeft geleden, maar 
beroept zich zelfs in de hypothese van een zoge-
naamde precontractuele fout van geïntimeerde in 
hoofdorde nog steeds op de overeenkomst van 4 ok- 
tober 2017 en het schadebeding op grond waarvan 
zij een forfaitaire schadevergoeding van 1.150.000 
EUR vordert. Dit is niet mogelijk in het kader van 
een beweerde precontractuele aansprakelijkheid van 
geïntimeerde. Zoals supra reeds gesteld was de duur 
van de LOI overigens verstreken zodat appellante 
zich niet langer kan beroepen op deze contractuele 
clausule.

Ondergeschikt stelt appellante dat zij haar werkelijk 
geleden schade vordert. Met geïntimeerde stelt het 
Hof vast dat appellante de beweerdelijk door haar 
werkelijk geleden schade niet bewijst. Het feit dat 
een andere koper moest worden gezocht en dat deze 
blijkbaar een lagere verkoopprijs voor de overname 
van de aandelen heeft betaald, is geen element van 
schade. Vooreerst is het niet zeker dat het contract 
definitief zou zijn gesloten indien geïntimeerde de 
onderhandelingen niet had afgebroken, en al zeker 
niet dat de aandelen door geïntimeerde overgenomen 

zouden worden tegen de initiële prijs van 10.150.000 
EUR. Bovendien was het de eigen keuze van appel-
lante om na het afspringen van de onderhandelingen 
met geïntimeerde de aandelen aan een lagere prijs 
(8.300.000 EUR) te verkopen. Er ligt bijgevolg geen 
enkel bewijs voor dat de door appellante werkelijk 
geleden schade 1.850.000 EUR bedraagt.

Ten slotte en tevens louter volledigheidshalve bewijst 
appellante al helemaal niet dat enige precontractuele 
fout van geïntimeerde in oorzakelijk verband zou 
staan met de zogenaamde schade van appellant.

Besluit : 
De vordering van appellante op grond van de 
zogenaamde precontractuele aansprakelijkheid van 
geïntimeerde dient dan ook ongegrond te worden 
verklaard.

Over de tegenvordering van geïntimeerde

13. In hoger beroep herneemt geïntimeerde haar 
tegenvordering in betaling van een schadevergoe-
ding voor de door haar geleden schade en gemaakte 
kosten begroot op 71.999,99 EUR.
Volgens geïntimeerde toont zij wel degelijk aan dat 
appellante in het kader van het onderhandelingspro-
ces onrechtmatig en zelfs foutief heeft gehandeld, 
gelet op de wispelturige houding van appellante. 
De beëindiging van de onderhandelingen is volgens 
geïntimeerde volkomen te wijten aan de houding 
aangenomen door appellante en haar foutieve han-
delingen. [Geïntimeerde] verwijt appellante een pre-
contractuele fout en stoelt haar vordering op artikel 
1382 B.W.
De schade bestaat volgens geïntimeerde uit drie lui-
ken : de facturen met betrekking tot het ereloon van 
de raadslieden van geïntimeerde (35.914,99 EUR), de 
factuur van Treex met betrekking tot het technisch 
due diligence onderzoek ten bedrage van 7.865 EUR 
en de kosten verbonden aan de tijdsbesteding van 
de betrokken personen bij geïntimeerde begroot op 
28.220 EUR.
Ook het oorzakelijk verband tussen de fout van 
appellante en de door haar geleden schade kan vol-
gens geïntimeerde niet worden betwist.
Geïntimeerde stelt dan ook incidenteel beroep in 
strekkende tot toekenning van haar tegenvordering.

14. Terecht oordeelde de eerste rechter dat geen 
precontractuele fout in de zin van art. 1382 B.W. in 
hoofde [van] appellante bewezen wordt. Er ontbreekt 
ook voor de periode dat de LOI afgelopen is het 
bewijs dat appellante werkelijk onrechtmatig gehan-
deld heeft.
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Het is niet omdat appellante zich enigszins wispel- 
turig gedragen heeft en geïntimeerde hierdoor 
gerechtigd was om een einde te stellen aan de onder-
handelingen dat er sprake is van een fout in de zin 
van art. 1382 B.W.

De onderhandelingen hadden na het verstrijken van 
de geldigheidsduur van de LOI een meer vrijblij-
vend karakter gekregen zodat niet zonder meer tot 
een foutieve handeling van appellante kan besloten 
worden.
Er blijkt nergens uit dat appellante zich niet heeft 
gedragen als een normaal voorzichtige en redelijke 
partij c.q. onderhandelaar. Een partij die onderhan-
delingen voert over de overname van aandelen is 
gerechtigd om zich weinig constructief op te stellen 
met het risico dat de onderhandelingen afbreken 
maar zonder dat dit noodzakelijkerwijze impliceert 
dat deze houding foutief is. Een onderhandelaar ver-
mag immers de onderhandelingsstrategie te volgen 
die hem het meest geschikt lijkt. Dit behoort nu een-
maal tot de vrijheid om al dan niet te contracteren.

Geïntimeerde bewijst ten slotte de vermeend door 
haar geleden schade niet. De kosten verbonden aan 
de onderhandelingen en het opstellen van ontwerp- 
overeenkomsten, evenals de kosten voor juridische, 
fiscale en andere raadgevers, zijn geen vergoedbare 
schade. 

Ten slotte toont geïntimeerde evenmin het oorza-
kelijk verband aan tussen de vermeend door haar 
geleden schade en de vermeende door appellante 
begane fout.

De tegenvordering van geïntimeerde is ongegrond.

[...]

III. Beslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

[...]

Het Hof verklaart het hoger beroep ontvankelijk 
en slechts zeer gedeeltelijk gegrond (enkel wat de 
gerechtskosten betreft).

Het Hof verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk 
doch ongegrond.

Het Hof bevestigt het vonnis a quo, met uitzondering 
van het oordeel inzake de gerechtskosten.

[...]

Noot

Over de bepaalbaarheid van de prijs bij 
koop-verkoop van aandelen en de pre-
contractuele aansprakelijkheid in het 
kader van het onderhandelingsproces

1. Feiten

Koper en verkoper treden medio 2017 met elkaar 
in contact. In een intentieverklaring van 4 oktober 
2017 doet de koper een bod tot overname van de 
aandelen in een vennootschap van de verkoper 
(uitbater van een woonzorgcentrum) tegen de 
prijs van 10.150.000 euro, onder voorbehoud van 
een eventuele aanpassing naar aanleiding van de 
resultaten van een nog te voeren due diligence- 
onderzoek. Het gaat om een “bindend” bod met een  
geldigheidsduur van 6 weken vanaf ondertekening 
voor aanvaarding. Op 25 oktober 2017 verklaart 
de verkoper zich akkoord, waarop de voormel-
de termijn begint te lopen en het due diligence- 
onderzoek kan worden gestart. De verdere onder-
handelingen kennen een woelig verloop met tot 
gevolg dat de koper op 9 februari 2018 uiteindelijk 
eenzijdig beslist om de onderhandelingen stop te 
zetten (aan de hand van een omstandig gemoti-
veerde e-mail). Dit is echter buiten de verkoper 
gerekend. Volgens de verkoper is er namelijk reeds 
een koop-verkoopovereenkomst voor een bedrag 
van 10.150.000 euro tot stand gekomen, wat door 
de koper wordt betwist.

Vervolgens gaat de verkoper over tot dagvaarding en 
vordert de ontbinding van de overeenkomst van 4 ok- 
tober 2017 ten laste van de koper, samen met de 
betaling van een (forfaitaire) schadevergoeding (op 
basis van een schadebeding in de intentieverklaring) 
wegens (pre)contractuele wanprestatie. De koper 
verwijt de verkoper in het kader van het onderhan-
delingsproces onrechtmatig te hebben gehandeld, en 
stelt een tegenvordering in tot betaling van schade-
vergoeding (voor externe en interne transactiekos-
ten) wegens precontractuele wanprestatie in hoofde 
van de verkoper. 

De eerste rechter verklaarde zowel de vordering tot 
ontbinding van de overeenkomst, alsook de (tegen)
vorderingen tot betaling van (pre)contractuele schade- 
vergoeding namens beide partijen ongegrond. Het 
hof van beroep te Antwerpen heeft het vonnis a quo 
ten gronde bevestigd. 
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2. Bespreking

In de meeste M&A-transacties worden al dan niet ver-
bindende voorbereidende afspraken gemaakt voor-
aleer een definitieve overnameovereenkomst wordt 
ondertekend(1).

Precontractuele afspraken bestaan in tal van varian- 
ten en onder verschillende benamingen (e.g. “intentie- 
verklaring”, “letter of intent”, “memorandum of 
understanding” en “heads of agreement”). De pre-
cieze draagwijdte en de juridische kracht van der-
gelijke documenten moeten echter geval per geval 
worden beoordeeld op basis van de concrete inhoud 
en bewoordingen. Ook de omstandigheden van de 
totstandkoming en de toepasselijke gebruiken moe-
ten in rekening worden gebracht. Dit kan aanleiding 
geven tot delicate interpretatievragen(2). 

2.1. Kwalificatie als koop-verkoopovereenkomst 

De kwalificatie als koop-verkoopovereenkomst 
brengt de verplichting met zich mee voor de ver-
koper, enerzijds, tot levering en vrijwaring van de 
verkochte zaak en voor de koper, anderzijds, tot de 
betaling van de prijs, bij gebreke waaraan de ontbin-
ding van de overeenkomst kan worden gevorderd, 
eventueel met schadevergoeding indien daartoe aan-
leiding bestaat(3).
 
Om een koop-verkoop tot stand te doen komen is 
evenwel vereist dat de partijen wilsovereenstemming 

hebben bereikt over de essentiële en substantiële 
elementen van de overeenkomst(4). 

A. Essentiële bestanddelen

De essentiële bestanddelen zijn de wezenskenmer-
ken van de overeenkomst(5). Voor koop-verkoop van 
aandelen kan worden verwezen naar artikel 1583 van 
het Burgerlijk Wetboek, dat het volgende bepaalt :

“[De koop] is tussen partijen voltrokken, en de koper 
verkrijgt van rechtswege de eigendom ten aanzien 
van de verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de 
zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en 
de prijs nog niet betaald is”.

De aanduiding van de zaak (i.e. de aandelen in de 
doelvennootschap) en de prijs (i.e. een som geld) 
vormen aldus de essentiële bestanddelen van een 
koop-verkoopovereenkomst(6). 

Artikel 1591 van het Burgerlijk Wetboek voegt daar-
aan toe dat de koopprijs bepaald moet zijn en door 
de partijen moet worden vastgesteld. 

Volgens de rechtspraak en rechtsleer volstaat het dat 
de prijs bepaalbaar is aan de hand van de overeen-
komst, op grond van objectieve en aan de wil van 
partijen onttrokken elementen. De prijs mag evenmin 
afhangen van een uitgesteld akkoord tussen par- 
tijen(7). 

1. Een letter of intent / memorandum of understanding wordt in 77 % van de M&A-transacties ondertekend, zie B. BELLEN, “M&A Survey - 4th edition”, 
TRV-RPS 2017, (251) 254.

2. B. BELLEN, Share Purchase Agreements - Belgian Law and Practice, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2016, 31-32; B. BELLEN en D. LECLERCQ, “M&A 
Kroniek - Chronique de jurisprudence en M&A (2000-2017)”, TRV-RPS 2019, (504) 505-506; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, I, Brugge, die Keure, 2005, 
115-117.

3. Art. 1582 BW en art. 1184 BW.
4. Zie referenties in B. BELLEN en D. LECLERCQ, “M&A Kroniek - Chronique de jurisprudence en M&A (2000-2017)”, TRV-RPS 2019, (504) 505-507 (in het 

bijzonder : Antwerpen 9 januari 2012, TBBR 2015, afl. 5, 278 en Bergen 14 oktober 2008, JT 2008, afl. 6333, 758); A. DE BOECK, “Totstandkoming van 
overeenkomsten. Aanbod en aanvaarding” in Comm.Bijz.Ov. 2008, afl. 75, (173) 180-184; A.L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, N. PORTUGAELS 
en J. SWENNEN, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek in Recht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 4.

5. J. CALLEBAUT, “Substantiële voorwaarden bij het bod tot aankoop van onroerend goed : quo vadis ?” (noot onder Rb. Gent 10 januari 2012), TBBR 2013, 
(393) 394; A. DE BOECK, “Totstandkoming van overeenkomsten. Aanbod en aanvaarding” in Comm.Bijz.Ov. 2008, afl. 75, (173) 180.

6. A. DE BOECK, “Onderhandelen met de rem op : het gebruik van voorbehoudmechanismen in de precontractuele fase”, TBBR 2018, afl. 1, (3) 10;  
A. DE BOECK, “Totstandkoming van overeenkomsten. Aanbod en aanvaarding” in Comm.Bijz.Ov. 2008, afl. 75, (173) 180; B. BELLEN, Share Purchase 

Agreements - Belgian Law and Practice, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2016, 32; C. DELFORGE, “La vente - le régime général de la vente selon 
le Code civil Volume 1” in M. COIPEL, P. WÉRY, I. DURANT en A. CRUQUENAIRE (eds.), Guide juridique de l’entreprise - Traité théorique et pratique  

2e édition, titel III, boek 32.2, Diegem, Kluwer, 2015, (1) 17-18; J. HERBOTS, M. VERVOORT en S. VAN DER AUWERA, “II.A. Koop” in X., Het onroerend 

goed in de praktijk, II., Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, afl. 273, (II.A.1-1) II.A.1-14-II.A.1-15; A.L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ,  
N. PORTUGAELS en J. SWENNEN, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek in Recht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 4.

7. Zie referenties in B. BELLEN, Share Purchase Agreements - Belgian Law and Practice, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2016, 99; B. BELLEN en  
D. LECLERCQ, “M&A Kroniek - Chronique de jurisprudence en M&A (2000-2017)”, TRV-RPS 2019, (504) 524; T. BOEDTS en E. LEFEVER, “Prijs en 
prijsaanpassing” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE (eds.), Koop - Aandelen in Contractuele 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (47) 66; A. CHRISTIAENS, “Commentaar bij art. 1591 BW” in Comm.Bijz.Ov., 1996, 1; M. DUPONT, “Définitions et 
éléments caractéristiques de la vente” in X., Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, (1) 12-15; J. HERBOTS, M. VERVOORT en S. VAN DER AUWERA, 
“II.A. Koop” in X., Het onroerend goed in de praktijk, II., Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, afl. 273, (II.A.1-1) II.A.1-15-II.A.1-18; K. RENIERS, 
Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 22; A. VAN OEVELEN, “Prijsbepalings- 
en prijsaanpassingsclausules” in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A.L. VERBEKE (eds.), Koop - Gemeen recht 

in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (91) 97-100; A.L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, N. PORTUGAELS en J. SWENNEN, 
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek in Recht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 21.
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 8. B. BELLEN, Share Purchase Agreements - Belgian Law and Practice, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2016, 101-102; B. BELLEN en D. LECLERCQ, 
“M&A Kroniek - Chronique de jurisprudence en M&A (2000-2017)”, TRV-RPS 2019, (504) 525; T. BOEDTS en E. LEFEVER, “Prijs en prijsaanpassing” 
in G.-L. BALLON e.a. (eds.), Koop - Aandelen in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (47) 66; M. DUPONT, “Définitions et éléments 
caractéristiques de la vente” in X., Manuel de la vente, Waterloo, Kluwer, 2010, (1) 14-15; J. HERBOTS, M. VERVOORT en S. VAN DER AUWERA, 
“II.A. Koop” in X., Het onroerend goed in de praktijk, II., Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, afl. 273, (II.A.1-1) II.A.1-15-II.A.1-18; D. VAN 
GERVEN, “Prijsbepaling door een derde bij koopverkoop van aandelen” (noot onder Brussel 18 juni 2007), TRV 2009, afl. 3, 291-295; A. VAN OEVELEN, 
“Prijsbepalings- en prijsaanpassingsclausules” in G.-L. BALLON e.a. (eds.), Koop - Gemeen recht in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, 
(91) 100-105; A.L. VERBEKE, I. ARTESCHENE, P. BRULEZ, N. PORTUGAELS en J. SWENNEN, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek in Recht in kort 

bestek, Antwerpen, Intersentia, 2013, 21.
 9. O. CAPRASSE, “De la tierce décision obligatoire”, JT 1999, 567; D. VAN GERVEN, Handboek vennootschappen. Algemeen deel, Larcier, Brussel, 2020, 

431-432.
10 . T. BOEDTS en E. LEFEVER, “Prijs en prijsaanpassing” in G.-L. BALLON e.a. (eds.), Koop - Aandelen in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 

2016, (47) 52; A. VAN OEVELEN, “Prijsbepalings- en prijsaanpassingsclausules” in G.-L. BALLON e.a. (eds.), Koop - Gemeen recht in Contractuele clau-

sules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (91) 99.
11. Zie T. BOEDTS en E. LEFEVER, “Prijs en prijsaanpassing” in G.-L. BALLON e.a. (eds.), Koop - Aandelen in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 

2016, (47) 54.
12. A. DE BOECK, “Onderhandelen met de rem op : het gebruik van voorbehoudmechanismen in de precontractuele fase”, TBBR 2018, afl. 1, (3) 11;  

A. DE BOECK, “Totstandkoming van overeenkomsten. Aanbod en aanvaarding” in Comm.Bijz.Ov. 2008, afl. 75, (173) 182; J. CALLEBAUT, “Substantiële 
voorwaarden bij het bod tot aankoop van onroerend goed : quo vadis ?” (noot onder Rb. Gent 10 januari 2012), TBBR 2013, (393) 394.

Overeenkomstig artikel 1592 van het Burgerlijk 
Wetboek kunnen partijen de uiteindelijke prijsbepa-
ling ook toevertrouwen aan een derde voor het geval 
dat de koper en de verkoper geen overeenstemming 
zouden vinden, onder de voorwaarde dat de derde 
de opdracht aanvaardt en over voldoende objectieve 
berekeningselementen beschikt om de opdracht uit 
te voeren(8). Dit laatste wordt geacht sowieso het 
geval te zijn als deze derde met naam en toenaam 
wordt aangewezen in de overeenkomst(9).

De vereiste van een bepaalde of bepaalbare prijs is 
derhalve ook van toepassing op prijsaanpassings- of 
prijsherzieningsclausules. Dergelijke clausules maken 
het mogelijk om tijdens de periode tussen onder-
tekening van de overeenkomst (“signing”) en de 
effectieve aandelenoverdracht (“closing”) of een later 
tijdstip, de koopprijs aan te passen in functie van 
elementen die niet vastliggen of gekend zijn op het 
moment van contractsluiting(10). 

Overeenkomstig de voormelde principes, oordeelde 
het hof van beroep te Antwerpen terecht dat wan-
neer de intentieverklaring verwijst naar een eventuele 
aanpassing van de prijs op basis van de resultaten 
van een nog te voeren due diligence-onderzoek (de 
zgn. “confirmatory due diligence”) (11), de prijs niet 
bepaalbaar is indien er geen bindende formule of 
objectief mechanisme werd afgesproken (e.g. een 
bindende derdenbeslissing) om de aangepaste prijs 
te bepalen. Op het moment dat de intentieverklaring 
werd gesloten, stond immers niet vast welke bevin-
dingen er naar aanleiding van het due diligence- 
onderzoek naar boven zouden komen en wat de 
invloed ervan op de prijs zou zijn (in functie van de 
respectievelijke risico-inschattingen van de partijen). 
Naar aanleiding van de due diligence-resultaten is er 
een nieuwe wilsovereenstemming vereist, waaruit 
volgt dat de prijs niet bepaalbaar is, aldus het hof. 

B. Substantiële bestanddelen

De substantiële bestanddelen zijn de bestanddelen 
die geen wezenlijk kenmerk van de koop-ver-
koopovereenkomst vormen, maar waaraan min-
stens één van de partijen een doorslaggevend 
belang hecht. De ene partij moet de andere dan 
wel informeren over de inhoud én de intentie om 
het ontstaan van de overeenkomst van dat concrete 
element te laten afhangen. Om als een substantieel 
element te worden beschouwd, moet de beweeg-
reden aldus objectief tot uiting worden gebracht of 
uit de omstandigheden kunnen worden afgeleid. In 
het andere geval wordt het element niet in de con-
tractuele sfeer opgenomen en kan het niet als een 
“dealbreaker” worden beschouwd. De feitenrechter 
oordeelt op onaantastbare wijze of een bepaalde 
voorwaarde al dan niet als substantieel moet wor-
den beschouwd(12). 

Uit het voorliggend arrest blijkt dat de intentiever-
klaring uitdrukkelijk verwijst naar bepaalde principes 
die nog uitgewerkt dienen te worden in de defini-
tieve overeenkomst tot overdracht van aandelen, 
waaronder de verklaringen en waarborgen, waarvan 
de noodzaak zou worden vastgesteld op basis van 
de resultaten van het te voeren due diligence-onder-
zoek.

Op basis daarvan oordeelde het hof van beroep te 
Antwerpen dat de verklaringen en waarborgen een 
substantiële verbintenis van de verkoper vormen en 
bijgevolg een substantieel element zijn bij de bepa-
ling van de prijs. 

Het geannoteerde arrest illustreert in dat opzicht het 
belang van de verklaringen en waarborgen (en de 
daarmee samenhangende vrijwaringsmechanismen), 
als substantiële elementen, bij de koop-verkoop van 

trv-rps 2020| 791



aandelen en de invloed ervan op de prijsbepaling(13), 
als essentieel element, en de daarmee gepaard gaan-
de kwalificatie als koop-verkoopovereenkomst. 

2.2. Kwalificatie als principeakkoord of beginsel- 

akkoord 

Bij gebrek aan bepaalbaarheid van de prijs en 
akkoord over alle substantiële bestanddelen van de 
overeenkomst, kan de litigieuze intentieverklaring 
niet worden gekwalificeerd als een koop-verkoop- 
overeenkomst. Voor het overige besteedt het hof 
weinig aandacht aan de kwalificatiekwestie van de 
overeenkomst, gelet op de beperkte geldigheidsduur 
ervan (zie verder).

Volledigheidshalve kan evenwel worden opgemerkt 
dat de voorliggende intentieverklaring mogelijk een 
“principeakkoord” of een “beginselakkoord” vormt. Het 
gaat namelijk om een overeenkomst waarbij de partijen 
over bepaalde elementen reeds een akkoord hebben 
bereikt (met name welke aandelen tegen welke initiële 
prijs zullen worden verkocht) en zich ertoe verbinden 
de onderhandelingen voort te zetten over de essentiële 
en substantiële elementen die nog in onderling overleg 
nader moeten worden uitgewerkt (meer bepaald naar 
aanleiding van de resultaten van het due diligence- 
onderzoek)(14). 

Partijen kunnen in regel niet eenzijdig terugkomen op 
de elementen waarover reeds wilsovereenstemming 
is verworven, op straffe van contractuele aansprake-
lijkheid(15). Overeenkomstig artikel 1134, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek rust op de contracts- 
partijen bovendien een inspannings- of middelenver-
bintenis om verder te goeder trouw te onderhandelen. 

2.3. Precontractuele aansprakelijkheid in het 

kader van het onderhandelingsproces 

Het geannoteerde arrest stelt vast dat de litigieuze 
intentieverklaring slechts een beperkte geldigheids-
duur heeft van 6 weken vanaf de ondertekening voor 
aanvaarding door de verkoper.

Het hof oordeelde dan ook terecht dat na het ver-
strijken van deze termijn de onderhandelingen een 
“meer vrijblijvend karakter” kregen. De contractuele 
verplichtingen namens beide partijen opgenomen in 
de intentieverklaring, komen namelijk te vervallen in- 
geval de definitieve overeenkomst tot overdracht van 
aandelen niet is tot stand gekomen binnen de voor-
opgestelde geldigheidsduur(16). Van een vermeende 
contractuele fout kon aldus geen sprake meer zijn. 

Op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
moeten partijen zich tijdens de onderhandelingsfase  
evenwel gedragen zoals een normaal zorgvul- 
dige persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden 
(bonus pater familias-criterium of algemene zorg-
vuldigheidsnorm), op straffe van precontractuele 
aansprakelijkheid (culpa in contrahendo). Partijen 
moeten steeds te goeder trouw onderhandelen(17).

Het hof merkt terecht op dat - in toepassing van de 
leer van de precontractuele aansprakelijkheid - niet 
alleen de fout, maar ook de schade en het oorzakelijk 
verband moeten worden aangetoond door het slacht-
offer(18). Dit lijkt vanzelfsprekend, maar wordt in de 
praktijk soms over het hoofd gezien, zoals ook blijkt 
uit het voorliggend arrest (de verkoper bewijst noch 
de (werkelijk) geleden schade, noch enig oorzakelijk 
verband tussen de vermeende fout en de zogenaam-
de schade). 

13. De verklaringen en waarborgen in combinatie met de vrijwaringsmechanismen, zijn in essentie een vorm van risicoallocatie tussen de koper en de 
verkoper. De onderhandelingen over de vrijwaringsverbintenissen in hoofde van de verkoper kunnen er bijgevolg toe leiden dat partijen terugkomen 
op hun principeakkoord over de prijs. Zie M. MONARD, “Vrijwaring en procedure voor vergoeding bij overdracht van aandelen” in G.-L. BALLON e.a. 
(eds.), Koop - Aandelen in Contractuele clausules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (243) 248, 251-252, 258-260, 266-270 en 290-291.

14. A. VAN OEVELEN, “Het al of niet verbindend karakter van een intentieverklaring” (noot onder Antwerpen 17 oktober 2011), RW 2013-14, afl. 17, (660) 
662; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, I, Brugge, die Keure, 2005, 116; A. DE BOECK, “Onderhandelen met de rem op : het gebruik van voorbehoud- 
mechanismen in de precontractuele fase”, TBBR 2018, afl. 1, (3) 10-11.

15. S. STIJNS, Verbintenissenrecht, I, Brugge, die Keure, 2005, 116.
16. A. DE BOECK, “De precontractuele aansprakelijkheid anno 2010” in S. STIJNS, I. SAMOY en A. DE BOECK (eds.), Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 

2009, (1) 6. 
17. B. BELLEN, Share Purchase Agreements - Belgian Law and Practice, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2016, 34; M. BOLLEN, “Precontractuele aan-

sprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 154-155; J. HERBOTS, 
M. VERVOORT en S. VAN DER AUWERA, “II.A. Koop” in X., Het onroerend goed in de praktijk, II., Contractenrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, afl. 273, 
(II.A.1-1) II.A.1-16-II.A.1-17; K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 
75-91; S. VERVERKEN, “Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen” in G.-L. BALLON e.a. (eds.), Koop - Aandelen in Contractuele clau-

sules, Antwerpen, Intersentia, 2016, (135) 166-168.
18. Zie D. LECLERCQ, Les conventions de cession d’actions. Analyse juridique et conseils pratiques de rédaction, Brussel, Larcier, 2017, 65.
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19. Dit is ook het standpunt in de rechtsleer : M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder 
m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 2003, (136) 138-139 (en de referenties aldaar); D. LECLERCQ, Les conventions de cession d’actions. Analyse 

juridique et conseils pratiques de rédaction, Brussel, Larcier, 2017, 56-57; K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop 

van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 84-87 (en de referenties aldaar).
20. M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 

2003, (136) 154; D. LECLERCQ, Les conventions de cession d’actions. Analyse juridique et conseils pratiques de rédaction, Brussel, Larcier, 2017, 63-64;  
K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 87.

21. M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, TBBR 
2003, (136) 145.

22. K. RENIERS, Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 88.

A. Foutbegrip

In beginsel zijn partijen steeds vrij om de onderhan-
delingen stop te zetten. Het afbreken van onder-
handelingen kan op zich geen fout uitmaken, maar 
mogelijk geeft de concrete context er wel een foutief 
karakter aan. Zo kan er sprake zijn van een pre-
contractuele fout indien het gewekte vertrouwen bij 
de tegenpartij op laakbare wijze wordt beschaamd 
of wanneer onderhandelingen zonder rechtmatige 
reden worden verbroken, aldus het hof (19). 

Het kan in de praktijk dan ook aangewezen zijn om 
een beslissing tot eenzijdige beëindiging van onder-
handelingen schriftelijk en omstandig te motiveren. 
Het is duidelijk dat het hof in casu belang heeft 
gehecht aan de communicatie van de koper (die  
in extenso wordt geciteerd in het arrest).

Ook het voeren van de onderhandelingen zelf dient 
te gebeuren met respect voor de algemene zorg-
vuldigheidsnorm. In principe zijn partijen vrij om 
te onderhandelen op hun eigen manier, maar hun 
gedrag is steeds onderworpen aan een marginale 
toetsing van de feitenrechter. Deloyaal gedrag dat de 
onderhandelingen vervroegd tot een einde brengt, 
kan aldus een fout uitmaken(20).

Het geannoteerde arrest suggereert dat de verkoper 
zich niet-constructief en weinig betrouwbaar heeft 
gedragen en ook onredelijke eisen stelde tijdens de 
onderhandelingen. In dit verband stelde het hof zich 
echter zeer terughoudend op, en hield het bij een 
eerder “quasi-marginale” toetsing aan de algemene 
zorgvuldigheidsnorm : 

“Een partij die onderhandelingen voert over de over-
name van aandelen is gerechtigd om zich weinig 
constructief op te stellen met het risico dat de onder-
handelingen afbreken maar zonder dat dit noodza-
kelijkerwijze impliceert dat deze houding foutief is. 
Een onderhandelaar vermag immers de onderhande-

lingsstrategie te volgen die hem het meest geschikt lijkt. 
Dit behoort nu eenmaal tot de vrijheid om al dan niet 
te contracteren”. 

Het hof geeft op die manier een vrij verregaande 
invulling aan het principe van wilsautonomie en 
contractvrijheid van onderhandelaars. Het hof rept 
daarbij ook met geen woord over aanwijzingen in het 
dossier dat de verkoper ook parallel onderhandelde 
met andere kandidaat-kopers. Er wordt nochtans 
aangenomen dat de verplichting om een intentie-
verklaring te goeder trouw uit te voeren een zekere 
onderhandelingsexclusiviteit impliceert(21), tenzij dui-
delijk is gemaakt dat ook met andere partijen wordt 
onderhandeld. 

B. Schadebegrip

Het schadebegrip wordt nergens in de wet gedefini-
eerd. In de rechtsleer wordt de schade omschreven 
als “de negatieve uitkomst van de vergelijking tus-
sen de actuele toestand waarin het slachtoffer zich 
bevindt na de foutieve voering of afbreking van de 
onderhandelingen, en de toestand waarin het slacht-
offer zich bevonden zou hebben, mocht deze fout zich 
niet hebben voorgedaan” (22). 

In beginsel komt aldus het “negatieve” contractbe-
lang in aanmerking. Meer concreet gaat het om de 
werkelijk geleden schade (e.g. de schade ontstaan 
uit de opgelopen kosten van de onderhandelingen 
en het opstellen van de voorafgaande en/of ont-
werpovereenkomsten). Daarnaast wordt soms ook 
de morele schade vergoed (e.g. reputatieverlies). 
Ook de gemiste kans om een alternatief contract 
met een derde te sluiten of de gederfde winst, kan 
principieel voor vergoeding in aanmerking komen. 
Het “positieve” contractbelang of de verhoopte 
winst uit de onderhandeling zelf komt daarentegen 
zelden of nooit in aanmerking voor schadever-
goeding in geval van een louter precontractuele 
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fout. Het is immers zo goed als onmogelijk om 
het bewijs te leveren dat de verhoopte overname- 
overeenkomst effectief zou zijn gesloten zonder de 
fout van de tegenpartij(23). 

In casu had de verkoper na het afbreken van de 
onderhandelingen, de aandelen uiteindelijk aan 
een andere koper verkocht en dit voor een lagere 
verkoopprijs van 8.300.000 euro. Aangezien het niet 
zeker is dat de koop-verkoopovereenkomst tussen 
partijen definitief zou zijn gesloten, laat staan tegen 
de initiële prijs van 10.150.000 euro, indien de koper 
de onderhandelingen niet had afgebroken, oordeelde 
het hof terecht dat de verhoopte winst ten bedrage 
van 1.850.000 euro “geen element van de schade” is 
binnen het kader van de precontractuele aansprake-
lijkheid.

Interessant ook om te noteren is dat de kosten ver-
bonden aan de onderhandelingen en het opstellen 
van ontwerpovereenkomsten, evenals de kosten 
voor juridische, fiscale en andere raadgevers, geen 
vergoedbare schade zijn, aldus het hof. Deze visie 
van het hof van beroep te Antwerpen gaat namelijk 
in tegen de algemene opvatting in de rechtsleer(24), 
die dergelijke kosten op basis van artikel 1382 BW 
onder de categorie van de werkelijk geleden schade 
wel als vergoedbare schade beschouwt. 

3. Besluit

Het geannoteerde arrest bevestigt de geldende prin-
cipes omtrent de totstandkoming van koop-verkoop- 
overeenkomsten; er is wilsovereenstemming vereist 
over alle essentiële én substantiële elementen van 
de beoogde overeenkomst, met bijzondere aandacht 
voor de bepaalbaarheid van de prijs bij prijsaan-
passingsclausules in functie van een confirmatory 
due diligence en het belang van de verklaringen en 
waarborgen (en de daarmee samenhangende vrijwa-
ringsmechanismen) in dat verband. 

Het hof van beroep te Antwerpen herinnert er tevens 
aan dat de precontractuele aansprakelijkheid (artikel 
1382 BW) in het kader van het onrechtmatig voeren 
of afbreken van het onderhandelingsproces, door de 
rechter pas kan worden vastgesteld wanneer de drie 
klassieke toepassingsvoorwaarden (fout, schade en 
oorzakelijk verband) cumulatief vervuld en bewezen 
zijn.
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