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Het is inmiddels wel duidelijk dat COVID-19 wereldwijd een enorme impact op de economie 

en het bedrijfsleven heeft. Als gevolg hiervan is ook het aantal fusies en overnames de 

afgelopen maanden flink afgenomen. Maar wat zijn nu de effecten van COVID-19 op reeds 

lopende (onderhandelingen over) M&A-transacties? Het is niet onlogisch dat u beoogde 

transacties in deze onzekere tijden nog eens kritisch tegen het licht houdt. Kunt u nog 

afzien van een voorgenomen transactie vanwege (de effecten van) COVID-19?  

 

Afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase  

In beginsel kennen we in Nederland contractvrijheid. Uitgangspunt is dat een overeenkomst pas 

tot stand komt door aanbod en aanvaarding en dat het onderhandelende partijen vrij staat 

onderhandelingen af te breken. Toch zijn er situaties denkbaar waarin u aansprakelijk bent jegens 

uw wederpartij als u wegloopt van de onderhandelingstafel. 

 

Goede trouw 

De Hoge Raad bepaalde al in november 19572 dat partijen, door in onderhandeling te treden over 

het sluiten van een overeenkomst, tot elkaar in een bijzondere rechtsverhouding komen te staan, 

welke wordt beheerst door de goede trouw. Dat betekent dat partijen in een dergelijke situatie hun 

gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.  

 

Precontractuele aansprakelijkheid  

In juni 1982 onderschrijft de Hoge Raad in zijn arrest Plas/Valburg3 de mogelijkheid van 

schadevergoeding en zelfs vergoeding van gederfde winst bij het afbreken van onderhandelingen in 

de precontractuele fase. Onderhandelingen over een overeenkomst kunnen in een zodanig stadium 

zijn gekomen dat het afbreken daarvan onder de gegeven omstandigheden als ‘in strijd met de 

goede trouw’ moet worden geacht. Naar vaste rechtspraak is een schadevergoeding dan in de 

meeste gevallen - op grond van de redelijkheid en billijkheid – op zijn plaats. Denk bijvoorbeeld aan 

een vergoeding van de kosten voor een due diligence onderzoek. Als de onderhandelingen al zo 

ver gevorderd waren dat de beoogde wederpartij erop mocht vertrouwen dat enigerlei contract in 

ieder geval uit de onderhandelingen zou resulteren of als het afbreken van de onderhandelingen op 

grond van andere omstandigheden ‘onaanvaardbaar’ is, dan kan de afbrekende partij zelfs verplicht 

worden tot vergoeding van het positief contractsbelang (gederfde winst). Daarbij dient rekening te 

worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen 

afbreekt tot het ontstaan van het totstandkomingsvertrouwen heeft bijgedragen.  

Dit artikel is verschenen in en geschreven voor het tijdschrift Juridisch up to Date. Het artikel is met veel 
aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene aard. Juridisch advies is 
echter altijd maatwerk. Wint u dus altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer). 

 

http://www.vil.nl
http://www.euroforum.nl/juridisch/juridisch-date/
http://www.vil.nl/nl/disclaimer-blog


 

Rechtvaardigt corona het afbreken van onderhandelingen?  

Of het afbreken van onderhandelingen onaanvaardbaar is en derhalve leidt tot een 

schadevergoedingsplicht jegens de beoogd wederpartij, is volgens de Hoge Raad mede afhankelijk 

van de gerechtvaardigde belangen van de afbrekende partij. Daarbij kan van belang zijn of zich in 

de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan4. Als een 

beroep hierop slaagt, kan het afbreken van de onderhandelingen gerechtvaardigd worden geacht 

zodat geen schadevergoedingsplicht bestaat. Hierbij kan een rol spelen of en hoe lang de 

onderhandelingen onder de gewijzigde omstandigheden nog zijn voortgezet. Indien zich tijdens van 

de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan maar de onderhandelingen 

desondanks nog lange tijd zijn voortgezet, kan dit bijdragen aan het totstandkomingsvertrouwen 

van de wederpartij. Dat maakt een beroep op onvoorziene omstandigheden er niet gemakkelijker 

op.  

 

Het is goed denkbaar dat de coronacrisis en de gevolgen daarvan in bepaalde gevallen kwalificeren 

als ‘onvoorziene omstandigheden’ die het afbreken van onderhandelingen rechtvaardigen. Of dat 

het geval is, zal onder meer afhangen van de sector waarin de onderhandelende partijen en/of de 

target actief zijn en hoe hard die sector (en de betrokken partijen zelf) door de coronacrisis is (zijn) 

geraakt. De gevolgen van coronacrisis zijn immers voor de horeca volstrekt anders dan 

bijvoorbeeld voor de levensmiddelensector.  

 

Er ligt wel al een contract, en nu? 

Kunt u – in verband met corona – nog onder een voorgenomen transactie uit als u de 

koopovereenkomst reeds getekend heeft?  

 

Overmacht 

Als u een reeds getekende overeenkomst niet nakomt, bent u in beginsel schadeplichtig jegens uw 

wederpartij (art. 6:74 BW). Dit is slechts anders indien de niet-nakoming niet aan u kan worden 

toegerekend omdat deze niet te wijten is aan uw schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of 

in het verkeer geldende opvattingen voor uw rekening komt. Indien de niet-nakoming niet aan u kan 

worden toegerekend, spreken we van overmacht (art. 6:75 BW) en bent u niet gehouden de schade 

die uw wederpartij als gevolg van uw niet-nakoming lijdt te vergoeden. Voor een beroep op 

overmacht geldt in beginsel als vereiste dat sprake moet zijn van een onmogelijkheid tot nakoming.5 

Als nakoming praktisch gezien goed mogelijk is, maar in meerdere of mindere mate bezwaarlijk is 

geworden, is er in feite geen sprake van een onmogelijkheid tot nakoming maar betreft het slechts 

een niet willen nakomen. Overmacht kan bijvoorbeeld niet worden ingeroepen wanneer de 

aandelen nog wel geleverd kunnen worden, maar de omzetten en de resultaten van de target (als 

gevolg van corona) sterk zijn teruggelopen.  

 

Voor een geslaagd beroep op overmacht speelt tevens een rol voor wiens risico de betreffende 

verhinderende omstandigheid (volgens de wet, op grond van een rechtshandeling of volgens in het 

verkeer geldende opvattingen) komt. Slechts indien de verhinderende omstandigheid niet voor 

rekening komt van degene die daardoor niet kan nakomen, kan een beroep op overmacht slagen. 

Om die reden zal het argument van een koper dat zij de koopprijs niet kan voldoen omdat zij 

vanwege de coronacrisis de financiering niet rond krijgt niet tot een geslaagd beroep op overmacht 

leiden. In mei 20206 bepaalde de Amsterdamse Voorzieningenrechter namelijk dat, in ieder geval 

wanneer koper een professionele partij is, dit een omstandigheid is die voor zijn rekening en risico 

http://www.vil.nl


 

komt. Een professionele koper wordt geacht zich bewust te zijn van het risico dat is verbonden aan 

het niet overeenkomen van een financieringsvoorbehoud.  

 

Bij een M&A-transactie zal dan ook niet snel sprake zijn van overmacht. De parlementaire 

geschiedenis noemt een beroep op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) als mogelijk 

alternatief voor een beroep op overmacht.  

 

Onvoorziene omstandigheden 

Ingevolge art. 6:258 BW kan de rechter “op verlangen van een van partijen de gevolgen van een 

overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene 

omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten”.  

De coronacrisis is een goed voorbeeld van een situatie die partijen enige maanden geleden totaal 

niet voor mogelijk hadden gehouden. Of de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende 

omstandigheden een grond vormen om een reeds gesloten M&A-contract met een beroep op 

onvoorziene omstandigheden aan te (laten) passen of te (laten) ontbinden, hangt ervan af of deze 

omstandigheden (i) ten tijde van het sluiten van de overeenkomst in de toekomst lagen, (ii) in de 

overeenkomst zijn verdisconteerd en (iii) van dien aard zijn dat partijen naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mogen verlangen.  

 

Een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden is alleen mogelijk als de corona-uitbraak 

zich ten tijde van het aangaan van de overeenkomst nog niet in Nederland had voltrokken en ten 

tijde van het aangaan van de overeenkomst dus een toekomstige omstandigheid betrof. Voor 

overeenkomsten die u nu tekent zullen de meeste effecten van corona zeker niet meer onvoorzien 

zijn. Verder is een omstandigheid alleen onvoorzien indien zij niet in de overeenkomst is 

verdisconteerd. Of dat zo is, is een kwestie van uitleg van de overeenkomst, waarbij het niet 

uitsluitend neerkomt op de tekst van de overeenkomst maar op alle omstandigheden van het geval.  

 

Een beroep op onvoorziene omstandigheden loopt het vaakst spaak op het derde vereiste: dat 

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar is. Uit jurisprudentie volgt dat dit een strenge en tot terughoudendheid nopende 

maatstaf is. Een beroep op onvoorziene omstandigheden wordt hierdoor zelden aanvaard. Zo werd 

de grote economische crisis van 2007 bijvoorbeeld als ‘normaal’ ondernemersrisico gezien.  

 

In mei 20207 is er door de Amsterdamse Voorzieningenrechter uitspraak gedaan in een zaak waarin 

de koper zich op het standpunt stelde dat de SPA (share purchase agreement) vanwege de 

effecten van de coronacrisis op de target op grond van art. 6:258 BW (onvoorziene 

omstandigheden) niet ongewijzigd in stand kon blijven. In deze zaak kwam de koper volgens de 

rechter geen beroep toe op onvoorziene omstandigheden. Hierbij was van belang dat partijen vóór 

het sluiten van de overeenkomst de gevolgen van de coronacrisis zouden hebben besproken en 

bewust afgesproken hadden hiervoor geen specifieke regeling op te nemen in de SPA. Ook 

speelde mee dat de impact van de coronacrisis op de target (te) beperkt leek om te kunnen 

concluderen dat ongewijzigde instandhouding van de SPA naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  
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De algemene teneur in de literatuur is echter dat men het goed voor mogelijk houdt dat er in 

verband met de coronacrisis een succesvol beroep gedaan kan worden op onvoorziene 

omstandigheden, mits (i) de (gevolgen van de) coronacrisis tijdens de onderhandelingen niet aan 

de orde is/zijn gekomen en (ii) target en/of koper flink door de coronacrisis is geraakt. NB: Vaak 

wordt in M&A-contracten een bepaling opgenomen dat partijen afstand doen van hun recht om 

ontbinding en/of wijziging van de gevolgen van een overeenkomst te vorderen. Artikel 6:258 BW is 

echter van dwingend recht. Bij overeenkomst kan hier niet van worden afgeweken. Is dat wel 

gebeurd, dan is een dergelijke bepaling nietig.  

 

MAC-clausules 

In de meeste M&A-contracten wordt, om de koper in de periode tussen signing en closing te 

beschermen tegen veranderingen die een negatief effect hebben op de (financiële positie van de) 

target, een zogenaamde Material Adverse Change (MAC)-clausule opgenomen. Een dergelijke 

clausule regelt dat, ingeval zich een ‘materiële negatieve wijziging’ (een “MAC”) voordoet voordat 

de aandelen worden overgedragen, de koper ofwel van de deal kan afzien  ofwel recht heeft op 

schadevergoeding. Als de MAC-clausule is geformuleerd als een ontbindende voorwaarde, dan 

houdt die in dat de koper de overeenkomst kan ontbinden en derhalve van de deal kan afzien in het 

geval zich een MAC voordoet. Als de MAC-clausule de vorm heeft van een garantie, dan heeft de 

koper recht op een schadevergoeding wanneer zich voor de closing een MAC voordoet.  

Hoe de MAC-clausule wordt geformuleerd is dus van groot belang. Niet alleen voor de gevolgen 

van een eventueel beroep op de MAC-clausule, maar tevens voor de vraag of de (gevolgen van de) 

coronacrisis kwalificeert als een MAC. Een goede MAC-clausule dient een duidelijke definitie van 

een MAC te bevatten. In de praktijk worden vaak bepaalde financiële drempels opgenomen en/of 

wordt uitdrukkelijk opgeschreven wanneer géén sprake is van een MAC (carve-outs). Of de 

(gevolgen van de) coronacrisis kwalificeert als MAC, is afhankelijk van hoe de MAC-clausule 

geformuleerd is Alsmede van de feiten en omstandigheden van het geval, waaronder (wederom) de 

sector waarin de target actief is en hoe hard die sector (en de target zelf) door de coronacrisis is 

geraakt. 

 

Concluderend 

Hoewel in Nederland contractvrijheid en de daarbij behorende vrijheid onderhandelingen naar eigen 

inzicht af te breken als uitgangspunt geldt, komen partijen vanaf het moment dat zij in 

onderhandeling treden in een bijzondere – door de goede trouw beheerste – rechtsverhouding tot 

elkaar te staan. Het afbreken van onderhandelingen kan in bepaalde gevallen in strijd met de goede 

trouw of zelfs onaanvaardbaar zijn, waardoor een schadevergoedingsplicht van de afbrekende partij 

jegens de beoogd wederpartij kan ontstaan. Als de afbrekende partij echter gerechtvaardigde 

belangen heeft bij het afbreken van de onderhandelingen, bijvoorbeeld omdat zich in de loop van 

de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, dan kan het afbreken 

gerechtvaardigd worden geacht zodat geen schadevergoedingsplicht bestaat. Het is niet 

ondenkbaar dat de coronacrisis en de gevolgen daarvan in bepaalde gevallen kwalificeren als 

onvoorziene omstandigheden die het afbreken van de onderhandelingen rechtvaardigen.  

 

Heeft u de koopovereenkomst reeds getekend? Ook dan zou het kunnen dat u in verband met de 

coronacrisis en de gevolgen daarvan nog onder de deal uit kunt. Van overmacht zal niet snel 

sprake zijn, maar een beroep op onvoorziene omstandigheden of een overeengekomen MAC-

clausule zou in bepaalde gevallen wel eens een uitkomst kunnen bieden. Moet het 
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overnamecontract nog worden gesloten, dan is het voor u als koper raadzaam een helder 

geformuleerde MAC-clausule op te nemen waarin specifiek aandacht wordt besteed aan (de 

gevolgen van) de coronacrisis. In een dergelijk geval zal een beroep op onvoorziene 

omstandigheden in verband met de coronacrisis niet meer tot de mogelijkheden behoren.  

 

 

Noten: 

1. Mr. F. van de Pol is advocaat bij Van Iersel Luchtman N.V. te ’s-Hertogenbosch. 

2. HR 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023 (Baris/Riezenkamp). 

3. HR 18 juni 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4405 (Plas/Valburg). 

4. Zie HR 14 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2105 (De Ruiterij/MBO); HR 12 augustus 2005, 

ECLI:NL:HR:2005:AT7337 (CBB/JPO). 

5. Zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis van artikel 6:75 BW. 

6. Vzr. Amsterdam 20 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2647. 

7. Vzr, Amsterdam 14 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2644. 

http://www.vil.nl

