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ACHTERGROND

Tijdens een overnameproces wisselen de verkoper en de

koper allerlei informatie uit met betrekking tot de te

(ver)kopen onderneming. Met name tijdens het due diligence

onderzoek zal de koper veel vertrouwelijke informatie van de

verkoper in willen zien om aan de hand daarvan te besluiten

om de deal wel of niet te doen.

Veel adviseurs worstelen met de vraag of en wanneer de te

verstrekken (bedrijfs)informatie in een overnametraject

privacygevoelig is en onder de werking van de AVG valt.

Vervolgens rijst de vraag hoe hier in de praktijk mee moet

worden omgegaan. In onderstaande bijdrage geef ik

praktische handvatten met concrete voorbeelden voor het

“AVG-proof” delen van informatie tijdens een M&A traject [1]

Niet iedere uitwisseling van informatie tussen de verkoper en

de potentiële koper wordt beheerst door de AVG. De AVG

speelt alleen een rol bij uitgewisselde informatie die

“persoonsgegevens” bevat. Onder persoonsgegevens wordt

verstaan: Iedere informatie over een geïdentificeerde of

identificeerbare natuurlijke persoon.

Dit betekent dat er dus pas sprake is van anonieme gegevens

wanneer informatie niet (meer) te herleiden is naar een

individu.

Die gegevens/informatie valt in dat geval buiten de reikwijdte

van de AVG, aangezien de AVG alleen van toepassing is op

informatie die te herleiden is naar een individu. In de praktijk

gaat het hier vaak mis. De gedachte is vaak dat wanneer de

namen van werknemers of contactpersonen zijn vervangen

door personeels- of klantnummers het wel goed zit, maar dat is

dus niet zo.

[1]
Ik heb deze bijdrage gebaseerd op het volgende artikel uit een juridisch tijdschrift: Mr. C.E.F. van
Waesberge en mr. R.Y. Kamerling, ‘Privacyuitdagingen in de M&A-praktijk’, O&F 2020-2, p. 17-38.



VOORBEELD

Het te verkopen bedrijf heeft 80 werknemers in

dienst waarvan 10 werknemers het management

vormen . Het management van de onderneming is

zichtbaar op de website van de betreffende

onderneming . 

Stel je voor dat er 2 vrouwen onderdeel uitmaken

van het management . Bij een beperkt

geanonimiseerde werknemerslijst waarbij de namen

van de werknemers zijn vervangen door

personeelsnummers is op basis van die informatie al

heel snel de betreffende informatie te herleiden naar

een bepaald individu ; de vermelde geboortedatum

c .q . datum indiensttreding in combinatie met

gebruik van meisjesnamen bij achternamen maakt

het vaak vrij eenvoudig om de “geanonimiseerde”

gegevens te koppelen aan een bepaald individu .

Dit brengt met zich mee dat ook bij

bovengenoemde verwerking van de personeelslijst

sprake is van gebruik van persoonsgegevens die

onder de reikwijdte van de AVG vallen .



HET DELEN VAN
PERSOONSGEGEVENS:
WANNEER WEL EN
WANNEER NIET

Mag een verkoper in een M&A traject

persoonsgegevens verstrekken aan een

potentiële koper? 

Het uitgangspunt is dat het een verkoper niet is

toegestaan om in het kader van een due

diligence onderzoek persoonsgegevens te delen

met de potentiële koper . 

In deze voorfase van de deal dient zoveel

mogelijk met het verstrekken van

samengestelde /samengevoegde gegevens (bv .

indeling in categorieën) te worden volstaan .

De reden waarom het delen van

persoonsgegevens in deze voorfase (due

diligence fase) in de regel niet is toegestaan ,

heeft te maken met het feit dat de verkoper

vaak niet kan voldoen aan de twee voorwaarden

die gesteld worden aan delen van

persoonsgegevens met derden , zoals de

potentiële koper . 

Die twee voorwaarden zijn , kort gezegd ,

doelbinding en belangenafweging en worden

hieronder verder toegelicht . 

 



Allereerst geldt voor verstrekking van

persoonsgegevens de voorwaarde dat deze

alleen mogen worden gebruikt voor een

bepaald doel indien zij ook voor dat doel zijn

verzameld (zgn . "Doelbinding .

Daarvan is bij een M&A traject in de praktijk

niet snel sprake . Immers de verkoper heeft de

persoonsgegevens van zijn werknemer nodig

voor het aangaan en in stand houden van een

arbeidsverhouding . 

Niet meer en niet minder . De verkoper zal bij

het sluiten van een arbeidsovereenkomst met

een werknemer de persoonsgegevens van die

betreffende werknemer niet ook verzamelen

voor het doel om die eventueel te kunnen

verstrekken in een M&A traject aan een

potentiële koper . 

Dat die persoonsgegevens bij het sluiten van de

arbeidsovereenkomst niet ook voor dat doel

worden gebruikt , ligt voor de hand

omdat een koper immers in de regel niet om

persoonsgegevens van werknemers zal

verzoeken vanwege de wens om de

werkgeversrol van de verkoper voort te zetten ,

maar eerder met het doel om te beoordelen of

en in welke mate na voltooiing van de M&A

transactie een reorganisatie nodig zal zijn . 

Hetzelfde geldt ook ten aanzien

van de verstrekking van persoonsgegevens van

contactpersonen van klanten ,

debiteuren en crediteuren .

DOELBINDING



De verkoper hoeft de potentiele koper

die wil weten hoeveel werknemers bij de betreffende

onderneming in dienst zijn niet een lijst te geven met

alle namen van de werknemers . 

Het is in de regel ook niet nodig om kopieën van elke

individuele arbeidsovereenkomst te verstrekken . In het

kader van de AVG en privacywetgeving kan de verkoper

volstaan met het overhandigen van een overzicht met

het aantal werknemers dat bijvoorbeeld 1-5 , 5-10 of

meer dan 10 jaar in dienst is . 

Dergelijke samengestelde lijsten geven de potentiele

koper over het algemeen een voldoende beeld van de

omvang en opbouw van de werknemers zonder dat die

gegevens herleidbaar zijn tot bepaalde individuen .
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In het kader van een goede voorbereiding van een

eventuele verkoop strekt het tot de aanbeveling om in

de diverse contracten met klanten , personeel etc . ook

op te nemen dat bij het ontvangen van de

persoonsgegevens van de relevante betrokkenen tevens

als eventueel doel hiervan wordt opgenomen dat het

delen van deze persoonsgegevens met derden in het

kader van een voorgenomen M&A transactie ook onder

het doel van het verzamelen en verwerken van

persoonsgegevens valt . 

Ten aanzien van werknemers kan dit bijvoorbeeld in het

personeelshandboek worden opgenomen . Aangezien

een onderneming in het kader van de AVG ook  een

register van verwerkingsactiviteiten moet bijhouden , zal

de onderneming dit doel daarin ook moeten

vermelden .
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Naast het feit dat de verwerking van

persoonsgegevens overeen moet stemmen met

het vooraf overeengekomen doel , moet er

vervolgens ook nog een belangenafweging

plaatsvinden waarbij de gerechtvaardigde

belangen van de verkoper en de potentiële

koper in dit geval dus zwaarder moeten wegen

dan de belangen , grondrechten en

fundamentele vrijheden van de betrokkenen .

Over het algemeen mag wel worden

aangenomen dat het belang van partijen om de

koper bij een M&A transactie een oordeel te

laten vormen over (i) de waarde , (ii)

aansprakelijkheden , (iii) risico ’s en (iv)

verplichtingen van de te verkopen

onderneming wel zwaarder weegt dan de

belangen van de betrokkenen . 

Maar ook hier geldt dat het maatwerk betreft

en telkens moet worden gekeken of er niet een

specifieke uitzondering geldt . Om later zoveel

mogelijk discussie achteraf te voorkomen met

de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) is het

raadzaam dat de verkoper vooraf de gemaakte

belangenafweging duidelijk documenteert . 

Een gedocumenteerde belangenafweging kan

de verkoper helpen in eventuele discussies over

het bestaan van een gerechtvaardigd belang bij

verstrekking van bepaalde persoonsgegevens

aan een potentiële koper . 

Wanneer een verkoper persoonsgegevens met

een potentiële koper wil delen , zal hij telkens

moeten nagaan waarom het belang van koper

en verkoper zwaarder weegt dan het belang

van de betreffende betrokkene .

BELANGENAFWEGING :



Het is sowieso verboden om bijzondere

persoonsgegevens , zoals gegevens over iemands

gezondheid , politieke voorkeur , etniciteit zonder

voorafgaande toestemming te verwerken en te delen

met de koper in het kader van het due diligence

onderzoek . Hiervoor is altijd toestemming van de

betrokkene nodig .

AANDACHTSPUNT

Naast het vastleggen van de belangenafweging , is het

vanuit verkopers perspectief verstandig om het delen

van gegevens in het kader van due diligence onderzoek

te faseren . Bij voorkeur vindt het delen van

persoonsgegevens pas in een zo laat mogelijk stadium

plaats , op een moment waarop er al een behoorlijke

dealzekerheid bestaat .

In een eerdere fase zou dan kunnen worden volstaan

met het delen van samengestelde

gegevens . Een andere tip is dat het delen van

deze persoonsgegevens plaatsvindt via adviseurs , zoals

advocaten met beroepsgeheim , die in eerste instantie

slechts op hoofdlijnen rapporteren over geconstateerde

probleemgevallen . In de geheimhoudingsovereenkomst

die de verkoper en potentiële koper in de regel

voorafgaand aan het due diligence onderzoek sluiten ,

zouden partijen ook afzonderlijke afspraken kunnen

opnemen over de wijze waarop eventuele

persoonsgegevens worden gedeeld en welke personen

daar toegang toe krijgen .

Een andere tip tenslotte is om de hoogstnoodzakelijke

persoonsgegevens alleen te delen via een beveiligde

verbinding in versleutelde bestanden die bijvoorbeeld

door een beperkte groep adviseurs van de potentiële

koper kan worden ontsloten . Aanbieders van digitale

datarooms geven tegenwoordig bijna altijd al de

mogelijkheid om deze persoonsgegevens slechts

toegankelijk te maken voor een beperkte groep

personen via 2-factor authenticatie . Deze bestanden

zijn vaak niet te downloaden .
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AANDACHTSPUNTEN
VOOR KOPERS IN DE
VOORFASE

Vanuit kopers perspectief is het in de voorfase

van belang om tijdens het due diligence

onderzoek te onderzoeken of de betreffende

onderneming “AVG compliant” is . Heeft de

betreffende onderneming een geschreven

beleid over de verwerking en beveiliging van de

persoonsgegevens die worden verwerkt?

Zijn alle vereiste documenten , zoals het

verwerkingsregister , het interne datalekregister ,

privacy statements en

verwerkersovereenkomsten , in orde?

 

Afhankelijk van de uitkomsten van dit

onderzoek door de koper , kan de koper

vervolgens specifieke vrijwaringen en/of

garanties ten aanzien van privacyvraagstukken

bedingen van de verkoper . De koper heeft hier

een zelfstandige zorgplicht . 

Als de koper tijdens het due diligence

onderzoek nalaat goed te onderzoeken of de te

kopen onderneming de zaakjes goed op orde

heeft qua privacy maatregelen , dit vervolgens

na de overname op zijn beloop laat en er niets

meer aan doet , dan kan de AP de koper op de

vingers tikken en beboeten op grond van het

feit dat de koper onvoldoende due diligence

onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop

de overgenomen onderneming met de

persoonsgegevens omging en in het bijzonder

dat de koper na de overname onvoldoende

maatregelen heeft genomen om haar systemen

te beveiligen .



TRANSACTIEDOCUMENT
ATIE:  WAAR MOET JE  OP
LETTEN?
1.    
Zolang de M&A transactie niet is voltooid ,

bestaat er geen grondslag om

persoonsgegevens van bijvoorbeeld

werknemers te delen met de potentiële koper .

Niet alleen tijdens het due diligence onderzoek ,

maar ook bij het opstellen van de

transactiedocumentatie gaan partijen hierbij

nog wel eens in de fout . 

Het komt regelmatig voor dat partijen

bijvoorbeeld lijsten met werknemers – of

klantgegevens – aan concepten of de finale

versie van de koopovereenkomst aanhechten ,

maar dat is op grond van de AVG niet

toegestaan .

 

2.    
De koper zal in de transactiedocumentatie de

risico ’s van niet naleving van de AVG tot het

moment van overdracht door de verkoper

willen afdekken . Afhankelijk van het type

onderneming en de uitkomsten van het due

diligence onderzoek zal de koper specifieke

garanties van de verkoper ten aanzien van dit

onderwerp verlangen en/of vrijwaringen , zoals

een vrijwaring voor boetes en schadeclaims die

verband houden met een datalek dat

zich voor de overname heeft voorgedaan . 

Vanuit kopers perspectief ziet een

correct geformuleerde vrijwaring of garantie op

zowel naleving van de AVG als de afwezigheid

van datalekken .



3.    
Bij het opstellen van een koopovereenkomst is

er voor de AVG nog een verschil tussen een

aandelentransactie en een activa-passiva

transactie . In geval van een aandelentransactie

blijven de persoonsgegevens van de te

verkopen onderneming binnen diezelfde

vennootschap op dezelfde wijze verwerkt

worden . 

Immers de werknemers van de “target

vennootschap” blijven na de overname gewoon

in dienst van de vennootschap en de klanten

krijgen ook nog steeds hun diensten geleverd

vanuit diezelfde onderneming . 

Dit ligt anders bij een activa-passivatransactie .

In dat geval verandert de identiteit van de

“verwerkingsverantwoordelijke” immers wel . De

verkoper verstrekt in dat geval immers

afzonderlijk de relevante gegevens aan

de koper en vanuit privacy perspectief betekent

dat dat voor die verstrekking een grondslag

aanwezig moet zijn . 

In de praktijk moet die grondslag gevonden

worden in de noodzaak om uitvoering te

kunnen blijven geven aan bijvoorbeeld de

arbeidsovereenkomst .



Bij een activa-passivatransactie zal er dus veel

sneller sprake zijn van het verkrijgen van

toestemming van de betrokkenen ,  en worden

betrokkenen doorgaans dus sneller in het

overnametraject geraadpleegd dan bij een

aandelentransactie . 

Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen ,

kunnen de koper en verkoper bijvoorbeeld

vooraf afspreken dat de verkoper bij het vragen

van de toestemming aan de betrokkenen in de

communicatie rekening zal houden met de

redelijke belangen van de koper .

In het kader van de activa-passivatransactie zijn

de relevante partijen verplicht om de

betrokkenen van de overgang op hoogte te

stellen . Vaak wordt in de

transactiedocumentatie dan afgesproken om

een gezamenlijk statement op te stellen dat

aan de betrokken wordt toegezonden .

 



PERIODE TUSSEN
TEKENEN
KOOPOVEREENKOMST
EN LEVERING EN
AFSPRAKEN NA DE
TRANSACTIE

Bij M&A trajecten komt het vaak voor dat er nog

een interim-periode zit tussen het tekenen van

de koopovereenkomst en de daadwerkelijke

levering , waarin er nog allerlei opschortende

voorwaarden moeten worden vervuld om

uiteindelijk tot de transactie te kunnen komen .

In die periode wil de koper dat de verkoper de

onderneming zo goed mogelijk op de

gebruikelijke wijze voortzet zodat de te kopen

onderneming zoveel mogelijk haar waarde

behoudt . 

Ook nemen partijen in de

transactiedocumentatie vaak op dat de koper

gedurende die interim-periode recht heeft op

informatie over de bedrijfsvoering en toegang

heeft tot het personeel en de administratie . 

Omdat de koper op dat moment nog geen

eigenaar is van de onderneming , is het van

belang dat bij het opnemen van dergelijke

gebruikelijke contractsbepalingen ook de regels

van de AVG in acht worden genomen . Dat

betekent dus dat het in beginsel óók in deze

interim-periode niet is toegestaan dat de

verkoper persoonsgegevens deelt met de koper .



Er zal zoveel mogelijk moeten worden volstaan

met samengestelde , geanonimiseerde

gegevens . Indien toch persoonsgegevens

moeten worden gedeeld , zullen telkens

bovengenoemde hordes van doelbinding 

(horde 1) en grondslag/belangenafweging

(horde 2) moeten worden genomen .  Ook doet

de verkoper er verstandig aan om dit telkens

goed te documenteren .

 

Hoewel het in de MKB-praktijk niet snel aan de

orde zal zijn , kan het voorkomen dat een

beoogde overname een dermate grote

concentratie van gegevens met zich meebrengt

dat hiervoor mededingingsrechterlijke

goedkeuring nodig is . Denk bijvoorbeeld aan

een samenvoeging van een online platform

thuisbezorgmaaltijden met een online

platvorm voor restaurantboekingen . In dat geval

zal mededingingsrechtelijke fusietoetsing als

opschortende voorwaarde moeten worden

opgenomen .

 

Tenslotte spreken koper en verkoper vaak ook af

dat de verkoper gedurende een bepaalde

overgangsperiode na de overname nog diensten

zal leveren aan de te verkopen onderneming .

Onderdeel van de transactiedocumentatie is –

naast de koopovereenkomst – dan een zgn .

transitional services agreement met daarin een

verdere uitwerking van de diensten die de

verkoper nog zal leveren na de

overdracht . Als de verkoper in het kader van

deze diensten dan



ook weer toegang krijgt tot de

persoonsgegevens van betrokkenen van de

onderneming die hij net verkocht heeft ,

dan gelden wederom – spiegelbeeldig -

diezelfde regels en zal er bijvoorbeeld

tussen de koper en de verkoper een

verwerkingsovereenkomst moeten worden

gesloten over hoe er door de verkoper wordt

omgegaan met deze gegevens , nu zij

– na de deal - aan de andere kant van de lijn zit . 

 

Indien de verkoper na een transactie toch nog

over persoonsgegevens van de verkochte

onderneming beschikt , zal zij deze zo snel

mogelijk moeten vernietigen c .q . moeten

verwijderen nu zij niet langer belang heeft bij

het behouden van deze persoonsgegevens .

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande

bijdrage nog vragen? 

 

Neem contact met ons op ! Wij

helpen u graag verder .



OVER LOOR LEGAL &
PARTNERS
Bij Loor Legal & Partners zijn we bekend met de complexiteit

van bedrijfsovernames . Oprichter Ernest Loor houdt zich daar

dagelijks mee bezig . 

Sinds zijn studie bedrijfsrecht in Leiden is Loor al bijna

achttien jaar advocaat . Hij heeft zich gespecialiseerd als

overnameadvocaat met de postdoctorale opleiding Fusies en

Overnames . 

Met zijn bedrijf Loor Legal & Partners heeft hij altijd gewerkt

voor ondernemers , bedrijven en instellingen . Hij kent dus het

klappen van de zweep . Niet voor niets werd hij in 2019

genomineerd voor beste overnameadvocaat van het jaar bij

de Fusie & Overname Awards .

Loor Legal & Partners ondersteunt grote en minder grote

bedrijven bij alle procedures die bij een overname komen

kijken , of dat nou de voorbereiding , de onderhandeling of de

afhandelingsfase is . Die kennis kunt u goed gebruiken . We

helpen u dan ook graag verder in het proces .

Kerklaan 37

7311AC Apeldoorn

 

055 3031950

info@loorlegal .nl


