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In de praktijk zien wij daarin een grote variatie, afhankelijk 
van de relevante omstandigheden, zoals de context waarin 
de LOR wordt afgegeven, de aard van de deal, de posi 
tie van management in de transactie, of de verkoper wel 
of niet garanties afgeeft, of management een verkoopop 
brengst realiseert en of er sprake is van een warranty & 
indemnity ('W&I') verzekering. De meest voorkomende 
context waarin management gevraagd wordt een LOR af 
te geven is die waarin de onderneming door de sponsor 
wordt verkocht.2 Wij zullen daarom deze context als basis 
gebruiken voor een nadere analyse van de LOR. 

Eerst bespreken we in algemene zin het doel van de LOR. 
Vervolgens komt de relatie tussen management en verko 
per aan de orde en wordt de vraag behandeld op welke 
basis van management kan of mag worden verlangd dat zij 
een LOR afgeven. Daarna gaan wij in op de relatie tussen 
management en koper. Ook die verhouding is een interes 
sante, vooral in geval er sprake is van een doorrol van 
de managementparticipatie (herinvestering van een deel 
van de verkoopopbrengst) bij verkoop aan een volgende 
private equity-investeerder. Dan volgt een nadere beschou 
wing van de inhoud van de LOR: wat zijn de belangrijkste 
garanties en beperkingen en wat zijn de gevolgen van een 
eventuele schending van de LOR? Ten slotte behandelen 
we de samenhang van de LOR met een W&I-verzekering 
en sluiten wij af met een conclusie. 

Zie H. Uittien en S.A. Alleman, 'Managementparticipaties bij private 
equity investeringen; Tijdschrift voorde Ondernemingsrechtpraktijk, 
2010-8 (deel I) en 2011-1 (deel li) voor een gedetailleerde beschrijving 

van diverse aspecten bij de managementparticipatie bij private equity 
investeringen. 

2 Zie onder meer K. Kodde, 'De Private Equity Buy Out Transactie: structu 
rering van de equity, aandeelhouders- en verkoopafspraken; Onderne 
mingsrecht, 2005-17 over de diverse aspecten van private equity-trans 
acties en H.L. Kaemingk, 'Op weg naar de exit: over desinvestering van 
private equity; Ondernemingsrecht, 2007- 5 over de diverse exit-vormen. 

Doel van de LOR 

Bij verkooptransacties verlangt een koper van de verko 
per doorgaans garanties over de verkochte onderneming. 
Een koper heeft immers zelf (te) weinig kennis van de gang 
van zaken binnen de onderneming. De verkoper is een 
financieel investeerder en heeft in die hoedanigheid vaak 
alleen een toezichthoudende rol bij de onderneming en 
dus een beperkter beeld daarvan. Management daarente 
gen kent de onderneming van haver tot gort en is (dus) 
het beste gepositioneerd om de relevante informatie over 
de onderneming te verzamelen en deze namens verkoper 
in het kader van het due diligence-onderzoek aan koper 
te verstrekken.3 Het verstrekken van deze informatie dient 
enerzijds ter naleving door de verkoper van haar medede 
lingsplicht over de onderneming jegens de koper en ander 
zijds ter verificatie van de juistheid van de door de koper 
verlangde garanties. Met andere woorden: kunnen deze 
garanties worden afgegeven of bestaan er feiten of omstan 
digheden die de garanties onjuist maken? Is dat laatste het 
geval, dan moet (ook) die relevante informatie aan de koper 
worden bekendgemaakt ( of: disclosed) om claims van de 
koper onder de garanties te voorkomen. Het primaire doel 
van de LOR daarbij is dan in essentie het waarborgen van 
een zorgvuldig disclosure-proces, waarin zowel de mede- 

3 Bij een verkooptraject in de vorm van een controlled auction (dat wil 
zeggen een proces waarin meerdere mogelijke kopers zijn uitgenodigd 
deel te nemen om een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst voor de 
verkoper te kunnen realiseren) is het niet ongebruikelijk dat de verkoper 
in dat kader zelf een due diligence-onderzoek naar de onderneming 

laat verrichten door haar eigen adviseurs, het vendor due diligence 
onderzoek. Dit bespoedigt het due diligence-onderzoek (en daarmee het 

verkooptraject) van de mogelijke kopers, die dan (kunnen) volstaan met 
een bevestigend due diligence-onderzoek. Het management zal bij het 
vendor due diligence-onderzoek - net als bij het due diligence-onderzoek 
van koper - een belangrijke rol spelen bij het verstrekken van de rele 
vante informatie. 

TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK NUMMER 4, JUNI 2017 / SDU 39 



__ P_R_,v_A_T_E_E_o_u_,_T_v ~/ 

delingsplicht wordt nageleefd als de garanties op juistheid 
worden getoetst. 

Bij verkooptransacties waarin de sponsor bereid is naast 
de fundamentele garanties (zoals de onbezwaarde eigen 
dom van de over te dragen aandelen) ook garanties over 
de onderneming zelf (de business warranties) te verstrekken 
- dat is zeker niet altijd het geval; daarover straks meer - 
dient de LOR bij uitstek als waarborg voor een zorgvuldig 
disclosure-proces, zowel in de relatie management/verko 
per als management/koper. Het is bovendien niet ongebrui 
kelijk dat bepaalde business warranties worden gekwa 
lificeerd met een knowledge qualifier ('naar beste weten 
van verkoper').4 In die situatie zal de koper doorgaans 
verlangen dat niet alleen de eigen kennis van de sponsor 
(actual knowledge) over de betreffende garantie relevant is, 
maar ook dat de kennis van management aan de sponsor 
wordt toegerekend (constructive know/egde). In de relatie 
management/verkoper dient de LOR dan als vastlegging 
van verificatie door management van (de juistheid van) de 
business warranties en zorgvuldigheid van het disclosure 
proces. In de relatie management/koper dient de LOR dan 
als extra comfort voor de koper in aanvulling op de garan 
ties. 

Het primaire doel van de LOR is in 
essentie het waarborgen van een 

zorgvuldig disclosure-proces 

Het doel van de LOR kan echter verstrekkender zijn. De 
sponsor is niet altijd bereid business warranties te verstrek 
ken en beperkt zich in veel gevallen tot het afgeven van de 
fundamentele garanties. In dit geval krijgt de koper de busi 
ness warranties (dus) enkel van management via de LOR. 
De LOR dient dan als vervanging van business warranties 
van de sponsor. Daarbij zal de koper zich wel moeten reali 
seren dat de verhaalsmogelijkheden op management in 
zowel financiële als praktische zin doorgaans beperkt zijn. 
Hierover dadelijk meer. 

Relatie tussen management en verkoper 

Management is primair verantwoordelijk voor het besturen 
van de vennootschap. Het belang dienen van de vennoot 
schap en de daarmee verbonden onderneming is hun 
belangrijkste taak en richtsnoer in een verkoopproces. In 
de context van dit artikel is management tevens (indirect) 
aandeelhouder in de onderneming, samen met de sponsor. 
Vrijwel altijd zijn afspraken gemaakt over de medewerking 
en verplichtingen van management bij een volgende exit, 
zoals hun herinvestering en aanblijven bij verkoop aan een 

4 Zie G.C. Linse, 'Naar beste weten van verkoper in garantiebepalingen: 
Vennootschap & Onderneming, 2009-6 over het gebruik van de knowledge 
qualifier in overnamecontracten. 
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financiële koper.5 Vaak bedingt de sponsor dat deze bij exit 
alleen fundamentele garanties verstrekt en dat management 
verplicht is de business warranties af te geven, al dan niet 
af te dekken met een W&I-verzekering. Of (en in welke 
mate) deze afspraken worden gemaakt hangt sterk af van 
de ( onderhandelings-)positie van management bij instap en 
of zij zich daarbij hebben laten bijstaan door eigen, onaf 
hankelijke adviseurs met relevante kennis en ervaring op 
dit gebied. In de praktijk zien wij helaas nog al te vaak 
dat management zich heeft gecommitteerd tot dergelijke 
verplichtingen zonder zich toen te realiseren wat daar jaren 
later de mogelijke consequenties van (zouden kunnen) zijn. 

Het meest gebruikte argument van sponsors voor deze 
koers is dat zij op basis van hun fondsvoorwaarden een 
clean exit moeten realiseren, dus zonder doorlopende 
garantieverplichtingen en clawback-risico's. Ook stelt de 
sponsor vaak dat zij slechts een toezichthoudende functie 
vervult (als commissaris of niet-uitvoerend bestuurder) 
en dus onvoldoende kennis van de onderneming heeft, dit 
in tegenstelling tot management dat - als het goed is - de 
onderneming van A tot Z kent. Verder horen we vaak dat 
management deze garantieverplichtingen moet accepte 
ren als tegenprestatie voor de sweet equity6 die hun wordt 
aangeboden en het disproportioneel hoge rendement (ten 
opzichte van de sponsor) dat management daarop in het 
vooruitzicht wordt gesteld. 

Deze argumenten zijn allemaal van betrekkelijke waarde 
en ook niet altijd relevant. Wij kennen genoeg voorbeel 
den van sponsors die (gewoon) op een pro rata parte-basis 
- dus samen met management - de gebruikelijke business 
warranties afgeven. Dat zijn niet alleen family offices of 
open-eindfondsen, maar ook sponsors met een gesloten 
fondsstructuur. Ook is de mate van kennis over de onder 
neming eigenlijk niet van belang. Garanties zijn immers in 
de kern niets anders dan een in de koopovereenkomst vast 
gelegde risicoverdeling tussen koper en verkoper(s). Daar 
bij is het natuurlijk wel logisch en van groot belang dat de 
kennis van management goed wordt uitgenut in het kader 
van het disclosure-proces. Als er dan toch een claim onder 
de garanties wordt ingediend, zal dat een kwestie betreffen 

5 De relatie tussen sponsor en management is doorgaans vastgelegd in 
een combinatie van diverse documenten, zoals de aandeelhoudersover 
eenkomst, de statuten en administratievoorwaarden van een stichting 
administratiekantoor (in geval van certificering van de door management 
te nemen aandelen) en de arbeids- of managementcontracten. Bij een 
relatief grote groep investerende managers wordt er doorgaans voor 
gekozen het belang van management te certificeren, gelet op het feit dat 
aan stemrechtloze aandelen wel vergaderrecht verbonden is. Zie voor de 

nut en noodzaak van certificering van aandelen onder meer R.J. Wouters, 
'Certificering onder het nieuwe BV-recht: werkt het zo (wel) voor de 
praktijk?' Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk, 2011-6. 

6 Managers krijgen veelal een groter belang in gewone aandelen in een 
onderneming dan de participatiemaatschappij in verhouding tot hun 
respectieve investeringen. Dit wordt gestructureerd door middel van een 
groter belang in preferente aandelen of aandeelhoudersleningen voor 
de participatiemaatschappij. Men noemt dit belang in gewone aandelen 
dan sweet equity. 
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waar niemand enige weet van had, ook het management 
niet. Als die claim terecht is en deze tot een koopprijscor 
rectie leidt (door vergoeding van de schade aan koper), dan 
is er eigenlijk geen reden waarom die correctie niet door 
alle verkopers naar rato van hun aandeel in de verkoopop 
brengst zou moeten worden gedragen. Zij hebben immers 
allen ook het voordeel genoten. Dat management door hun 
sweet equity daarvan extra heeft genoten is niet zo relevant. 
Management loopt immers op haar investering evenzeer het 
risico van een volledig verlies, de managers zijn gebonden 
aan vaak strikte leaver-bepalingen7 voor een onvoorzien 
vertrek voor de volgende exit, zij komen met uitkeringen 
op hun sweet equity en eventuele ratchet8-aandelen in de 
u/aterfalî' als laatste aan bod'? en - zeker niet in de laatste 
plaats - management heeft in feite de waardegroei voor de 
sponsor gecreëerd. 

Relatie tussen management en koper 

Als de koper een degelijke prijs voor een onderneming neer 
legt, zal hij daarvoor ook een degelijke set van garanties 
en vrijwaringen verlangen, in combinatie met adequate 
verhaalsmogelijkheden. Dat verhaal kan rechtstreeks jegens 
de sponsor en management (als verkopers) worden uitgeoe 
fend maar ook jegens de verzekeraar onder een W&I-verze 
kering (in beide gevallen mogelijk via een escrow-regeling). 
Niet één koper zal echter genoegen nemen met uitsluitend 
of primair verhaal op het management. Dat geldt voor 
zowel strategische als financiële kopers, maar voor laatst 
genoemden wel in het bijzonder. Financieel zal verhaal op 
management doorgaans ontoereikend zijn, maar belangrij 
ker is dat goed en gemotiveerd management van essentieel 
belang is voor een sponsor. De managers moeten immers 
de onderneming leiden, het door hen afgegeven business 
plan realiseren en waarde creëren voor de sponsor richting 
de volgende exit. Een sponsor wil dus absoluut niet met 

7 Uitgangspunt voor managementparticipatie is het'samen uit samen 
thuis'-principe. Uiteraard moet ook geregeld worden wat er bij eventueel 

tussentijds vertrek van een manager met zijn aandelen of certificaten 
moet gebeuren, de zgn. leaver-bepalingen. ln de meeste gevallen zal 
de manager deze moeten aanbieden. De prijs en voorwaarden daarvan 
hangen af van de reden van het vertrek. Is men een bad leaver (bijvoor 
beeld bij ontslag wegens dringende redenen of vrijwillig vertrek van de 
manager voor een bepaalde datum), dan geldt doorgaans de instapprijs 
(of de marktwaarde als die lager mocht zijn) als verkoopprijs. Is men een 
good leaver (dat betreft de meeste andere situaties van beëindiging van 

de manager), dan zal de verkoopprijs bepaald worden door het tijdstip 
van vertrek en de marktwaarde op dat moment. 

8 Ratchet-aandelen zijn aandelen die als onderdeel van de sweet equity 

vaak aan het management worden uitgegeven met als doel een deel van 
de eventuele overwinst van de sponsor bij exit over het management te 
herverdelen. Die overwinst is doorgaans gerelateerd aan het behalen van 
een minimaal rendement op het door de sponsor geïnvesteerd vermo 

gen. 
9 Waterfall is de term die doorgaans gebruikt wordt om aan te geven in 

welke volgorde bij exit op de verschillende soorten financieringsinstru 
menten wordt terugbetaald. 

10 Zie J.P. Kolkman, 'Enige aspecten van exit en liquidatiepreferentie bij pri 
vate equity investeringen: Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk, 
201 o, p. 154-155. 

haar management over de keien voor het incasseren van 
garantieclaims en wil evenmin dat de verkoper dat doet. 
Om die reden wordt in de koopovereenkomst meestal door 
de koper bedongen dat de verkoper afstand doet van haar 
eventuele recht verhaal te halen bij management, behalve 
uiteraard in de uitzonderingsgevallen van bedrog, opzet of 
bewuste roekeloosheid van de betreffende manager. 

Niet één koper zal echter genoegen 
nemen met uitsluitend of primair 

verhaal op het management 

Deze kwestie wordt genuanceerder als de garanties (en alge 
mene fiscale vrijwaringen) worden afgedekt met een W&I 
verzekering. In dat geval richt de discussie zich met name 
op de vraag wat wel en wat niet onder de dekking valt, 
de hoogte van het verzekerde bedrag en het eigen risico. 
Wij gaan daar later nader op in maar vragen hier alvast 
aandacht voor het eigen risico. 11 In dit scenario is het eigen 
risico het enige verhaal dat de koper heeft op de verkoper(s). 
Een bedrag gelijk aan het eigen risico wordt doorgaans in 
escrow gehouden uit de verkoopopbrengst totdat de claim 
periode is verstreken. Als deze aansprakelijkheid naar rato 
van de verkoopopbrengst wordt verdeeld over alle verko 
pers (dus sponsor en mee-verkopend management), dan 
kan een koper daar meestal goed mee leven. Maar als deze 
alleen door management moet worden gedragen, zal de 
koper - en zeker als dat een sponsor is - daar niet mee 
akkoord gaan om de redenen zoals hiervoor genoemd. Dat 
geldt des te meer wanneer het om substantiële bedragen 
gaat. Om management niet te demotiveren zal de sponsor 
in dat geval al snel besluiten af te zien van het innen van dit 
eigen risico en alleen voor het meerdere verhaal te zoeken 
onder de polis. Daarmee maakt de koper dit tot haar 'eigen' 
risico en vertaalt zij dat in de onderhandelingen naar een 
lagere koopprijs of andere concessies van de verkoper. 

Het voorgaande staat overigens los van de relatie tussen 
een kopende sponsor en de managers in het kader van de 
managementparticipatie. De sponsor verlangt vrijwel altijd 
dat het mee-verkopend management een substantieel deel 
van haar verkoopopbrengst herinvesteert (doorrolt). Ook 
om die reden wil de sponsor niet dat management een (te) 
grote exposure heeft onder de garanties, want dat beperkt 
hun ruimte en bereidheid tot herinvestering. Die doorrol 
gaat dan weliswaar (weer) op aantrekkelijke voorwaarden 
(sweet equity), maar in ruil daarvoor verlangt de sponsor 
wel dat management zich committeert tot de volgende exit, 
alsmede een beperkt aantal garanties afgeeft (zie hierna). 

11 Wij vertalen eigen risico doorgaans als deductible, maar de Engelstaligen 
hebben het - merkwaardig genoeg - steeds over excess amount of reten 
tion. 
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Inhoud en gevolgen schending LOR 

De inhoud van de LOR en de gevolgen van schending daar 
van door de manager zijn sterk afhankelijk van de omstan 
digheden waaronder de LOR wordt afgegeven. Zo is rele 
vant aan wie de LOR wordt afgegeven (verkoper of koper), 
of de verkopende sponsor wel of geen business warranties 
verstrekt en of management een (substantiële) verkoopop 
brengst realiseert en herinvesteert. 

Als de verkopende sponsor business warranties afgeeft, 
verlangt deze geregeld een lichte vorm van de LOR van 
management, de letter of comfort. Daarin verklaart de 
manager over het algemeen dat alle materiële informatie 
over de onderneming disclosed is, dat de due diligence 
rapporten geen feitelijke onjuistheden bevatten en dat er 
geen feiten en omstandigheden bestaan die (kunnen) kwali 
ficeren als inbreuk op de garanties in de koopovereen 
komst. Dat alles naar beste weten van de manager (actual 
knowledge) en uitsluitend wat betreft de bedrijfsactivitei 
ten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. De LOR 
kwalificeert daarmee als eigen verplichting van de manager 
en niet als vorm van zekerheid voor een verplichting van 
een ander. 12 Als de koper ook een sponsor is, verlangt deze 
vaak een vergelijkbare letter of comfort van management, 
waarin dan vaak door de manager ook de nodige comfort 
moet worden gegeven op de realiteitswaarde van het busi 
ness plan en de aannames die daaraan ten grondslag liggen, 
nu dat voor de sponsor als basis heeft gediend deze inves 
tering te doen. 

Als de verkopende sponsor geen business warranties 
afgeeft, verlangt de koper doorgaans een zwa(a)r(der)e 
vorm van de LOR. De reikwijdte van de business warran 
ties die door management in de LOR aan de koper worden 
verstrekt en de voorwaarden voor aansprakelijkheid bij 
onjuistheid daarvan, zijn sterk afhankelijk van de omstan 
digheden waaronder de LOR wordt afgegeven. De mate 
waarin management een (substantiële) verkoopopbrengst 
realiseert en herinvesteert, vertaalt zich doorgaans in de 
zwaarte van de LOR (kort gezegd: hoe hoger de verkoop 
opbrengst en hoe lager de herinvestering, hoe zwaarder 
de LOR). Hoewel wij in de praktijk een grote variatie 
zien in deze zwa(a)r(der)e LOR's, is een aantal vuistregels 
wel te onderscheiden. Net als bij de lichte vorm van de 
LOR worden de garanties uitsluitend afgegeven als eigen 
verplichting en naar eigen beste weten van de manager. De 
garanties worden beperkt door de disclosed information 
die verstrekt is in het kader van de due diligence exerci 
tie, net als in de koopovereenkomst met betrekking tot de 
transactie. Daarnaast is doorgaans sprake van een aantal 
aanvullende (aansprakelijkheids-)beperkingen, zoals een 
relatief hoge claimdrempel (de minimis), een maximale 
aansprakelijkheid in tijd (1-2 jaar na closing) en bedrag 

12 Het toestemmingsvereiste van de echtgenoot of geregistreerd partner 
van art. 1 :88 BW is aldus niet van toepassing op de verklaringen van de 
manager in de LOR. 
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(cap) die proportioneel zijn voor het doel van de LOR en 
naar de eventuele verkoopopbrengst van de manager (niet 
ongebruikelijk is maximaal één netto jaarsalaris of, indien 
hoger, een pro rata deel van zijn verkoopopbrengst). Insteek 
daarbij is dat eventuele aansprakelijkheid van de manager 
onder de LOR van dusdanige omvang moet zijn, dat deze 
de manager pijn doet maar niet ruïneert. Dat zou voor het 
doel van de LOR wat ons betreft ook voldoende moeten 
zijn. De LOR is immers geen volwaardig alternatief voor 
(verhaal onder) de gebruikelijke garanties in een koopover 
eenkomst, tenzij afgedekt door een W&I-polis. 

Overigens zien wij in de praktijk steeds vaker dat van 
management (naast de informatie- en business plan-garan 
ties en/of business warranties over de onderneming) ook 
garanties worden verlangd over bepaalde persoonlijke 
kwesties, met name als de koper een sponsor is of een beurs 
genoteerde onderneming. Veelal worden dergelijke garan 
ties door de sponsor verlangd vanwege haar (al dan niet 
interne) compliance voorschriften en het toezicht daarop. 
In feite dus een soort know your customer-exercitie door 
de koper op de manager. Bij deze persoonlijke garanties valt 
te denken aan verklaringen dat de manager niet strafrech 
telijk veroordeeld is, niet betrokken is geweest in juridische 
procedures en geen belang heeft in andere ondernemingen. 

Wat zijn nu de (rechts)gevolgen van een schending van (de 
garantieverklaringen in) de LOR? Betreft het de lichte vorm 
van de LOR, dan is aan een schending van deze letter of 
comfort doorgaans geen aansprakelijkheid voor de mana 
ger verbonden, anders dan in de reeds genoemde uitzonde 
ringsgevallen van bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid 
van de manager. Dit principe geldt doorgaans zowel voor 
de lichte LOR in de relatie manager/verkoper als manager/ 
koper en sluit daarmee aan op het eerder vermelde in de 
koopovereenkomst gehanteerde principe op dat punt. In 
beide relaties dient de LOR bovendien (enkel) het doel de 
geadresseerde comfort te geven op de zorgvuldigheid van 
het disclosure proces (is de mededelingsplicht nageleefd en 
zijn de garanties op juistheid getoetst?), dus is dat principe 
ook volkomen logisch. 

Van aansprakelijkheid of een leaver-si 
tuatie vanwege schending van de lichte 
vorm van de LOR zal niet snel sprake zijn 

In de relatie manager/koper komt het soms voor dat schen 
ding van de lichte vorm van de LOR (ook) leidt tot een 
bad leaver-situatie. Dat is dan in onze ervaring overigens 
meestal alleen zo als sprake is van de reeds genoemde 
gevallen van bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid van 
de manager. Gelet op deze hoge drempels voor schending 
van de LOR, is een koppeling met een aanbiedingsverplich 
ting voor de manager vanwege deze bad leaver-situatie niet 
onredelijk. De kopende sponsor zal in een dergelijk geval 
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immers het door haar gestelde vertrouwen in de betreffende 
manager zien wegvallen en om die reden de samenwerking 
met de manager willen beëindigen. 

Van aansprakelijkheid of een leaver-situatie vanwege schen 
ding van de lichte vorm van de LOR zal niet snel sprake 
zijn, gelet op de hoge drempels daarvoor. Wij moeten de 
eerste claim onder deze lichte vorm van de LOR in de prak 
tijk dan ook nog meemaken. De gevolgen van schending 
van (de garantieverklaringen in) de zwa(a)r(de)re vorm van 
de LOR zijn in essentie niet anders dan die van de lichte 
vorm van de LOR. Het enige verschil is dat de drempels 
voor aansprakelijkheid van de manager onder de zwa(a) 
r(der)e vorm van de LOR minder hoog zijn (dat geldt in 
onze ervaring overigens doorgaans niet voor het intreden 
van een leaver-situatie). In dat geval is onjuistheid van een 
garantie en overschrijding van de betreffende schade van 
het bedrag van de claimdrempel(s) immers voldoende.':' 

W&l-verzekering 

Over nut en betekenis van de W&I-verzekering is al eerder 
uitgebreid geschreven." De laatste jaren is de vraag naar 
deze verzekeringspolis sterk toegenomen. Daarmee is de 
behandeling door verzekeraars aanzienlijk sneller, efficiën 
ter en competitiever geworden. Ook de premie is bijgevolg 
omlaag gegaan, er wordt een bredere dekking geboden en 
wij zien bovenal een neerwaartse druk op het bedrag van het 
eigen risico. Argument hier was steeds dat er voldoende skin 
in the game van de garantieverstrekkers moest zijn, waarbij 
1 % van de enterprise value aanvankelijk als uitgangspunt 
werd gehanteerd. In mid-market deals en daarboven was 
dat standpunt natuurlijk niet lang houdbaar. 

Wij hebben recent meegemaakt dat een betrekkelijk klein 
doorrollend managementteam potentieel voor zo'n € 10 
miljoen aansprakelijk zou kunnen worden gehouden. Dat 
werkt natuurlijk niet, hoe hoog het rendement van manage- 

ment ook is. Dit zijn significante bedragen en ook al is de 
kans op claims over het algemeen gering, je hebt als garan 
tieverstrekkend management dan wel die exposure, moet 
daarvoor reserveren en kan dat bedrag dus (vooralsnog) 
niet herinvesteren. De verzekeraars hebben hun eis de laat 
ste jaren daarom aanzienlijk neerwaarts bijgesteld. Inmid 
dels zien wij dat er polissen worden afgesloten zonder enige 
vorm van eigen risico. Hoe snel kan het gaan? Ook de 
verzekeraars zien dat dit niet werkt, terwijl intussen hun 
product goed verkoopt en er nauwelijks onder de uitge 
schreven polissen wordt geclaimd. De focus is nu meer veel 
meer op het due diligence-proces en de verificatie daarvan, 
naast een redelijke uit onderhandelde set garanties. 

Tot slot 

In de praktijk wordt de LOR met name gebruikt om een 
zorgvuldig disclosure-proces tegen de door koper verlangde 
business warranties te waarborgen. Waar management een 
LOR afgeeft aan een kopende sponsor is de LOR tevens 
een 'tegenprestatie' van management voor de sweet equity 
die management bij doorrol van de kopende sponsor 
verkrijgt. De LOR is echter niet bedoeld als surrogaat voor 
de koper voor de business warranties vanwege het - naar 
onze mening overigens (ook in geval van een substantiële 
verkoopopbrengst van management) terechte - gebrek aan 
verhaal op management in geval van schending van de 
LOR. Tegen die achtergrond is aansprakelijkheid van een 
manager onder de LOR die in financiële zin verder gaat dan 
één netto jaarsalaris of, indien hoger, een pro rata deel van 
zijn verkoopopbrengst wat ons betreft dan ook niet gepast 

13 Aangezien management de LOR afgeeft aan de kopende en/of verko 
pende aandeelhouder en niet aan de vennootschap zelf is het de vraag 
of en van welke schade sprake is in geval van schending van de LOR. De 
beantwoording van deze vraag valt echter buiten het bestek van deze 

bijdrage. 
14 Zie onder meer L.P. Ke ijzer, 'Warranty & Indemnity-verzekering, een 

helpende hand in M&A transacties; Tijdschrift voorde Ondernemingsrecht 
praktijk, 2012-3 en G.H. van der Hauw, 'De Warranty & Indemnity-verzeke 

ring als zekerheid voor garanties en vrijwaringen in overnamecontracten; 
Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk, 2016-1. 
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