
Voorzichtigheid is de moeder van de porse-
leinkast, dat geldt ook in ondernemingsland,
al hebben we het dan meestal over ‘gepaste
voorzichtigheid’. En omdat het duurder of
sneller klinkt, hanteren we daarvoor liever
de Engelse term: due diligence. Een ruim
begrip dat het meest wordt gebruikt ter aan-
duiding van een specifieke vorm van onder-
zoek in het kader van fusies en overnames.
Een onderzoek dat moet voorkomen (1) dat
te veel wordt betaald voor de over te nemen
onderneming en (2) dat men later wordt
geconfronteerd met ‘lijken in de kast’.

Bij een (traditioneel) due diligence-onder-
zoek wordt een diepgaande analyse uitge-
voerd van de financiële positie, de resultaten
zoals die in de periode(n) daaraan vooraf-
gaand zijn gerealiseerd en de verwachtingen
voor de periode(n) daarna. In dit kader wordt
bijvoorbeeld uitgebreid aandacht besteed aan
de volgende financiële onderwerpen:
– beoordeling van de waarderings- en resul-

taatbepalingsgrondslagen;
– waardering van materiële vaste activa, de

aanvaardbaarheid van de afschrijvingssys-
tematiek die daarbij wordt gehanteerd;

– de waardering van financiële vaste activa:
welke waarderingsgrondslagen worden

gehanteerd bij de verantwoording van
deelnemingen en hoe wordt omgegaan
met in het verleden betaalde goodwill?;

– onderhanden werk: wat is de omvang op
het tijdstip van beoordeling, op welk
moment wordt het resultaat verantwoord?
Voor zover gebruik wordt gemaakt van
schattingen ten aanzien van het percenta-
ge dat als gereed kan worden beschouwd
en het verwachte resultaat over het gehele
project, dienen deze schattingen op rede-
lijkheid te worden beoordeeld;

– voorraden: aanwezigheid en waardering
vaststellen. Beoordeeld dient te worden
of een eventuele voorziening voor incou-
rantie toereikend is;

– handelsvorderingen. Een analyse van de
ouderdom van de debiteuren geeft inzicht
in enerzijds het betalingsgedrag van de
afnemers en anderzijds de effectiviteit van
de afdeling debiteurenbewaking;

– liquiditeitspositie. Hierbij wordt een ana-
lyse gemaakt van de beschikbare liquide
middelen, benutte en nog te benutten
kredietfaciliteiten enzovoort;

– volledigheid van de verplichtingen. Zijn
alle schulden aan leveranciers in de ver-
antwoording opgenomen?;

– beoordeling van de langlopende schulden.
Tegen welke rente en onder welke voor-
waarden zijn leningen verstrekt? Welke
zekerheden zijn daarbij gesteld? Wat is het
aflossingsschema voor deze leningen?;

– voorzieningen: zijn toereikende voorzienin-
gen getroffen? Is het bijvoorbeeld terecht
dat geen voorziening is getroffen voor ga-
rantieclaims?;

– eigen vermogen. Wat is de opbouw van
het eigen vermogen en welke veranderin-
gen hebben zich daarin de afgelopen
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jaren voorgedaan? Zijn er herwaarde-
ringsreserves aanwezig en zo ja, hoe zijn
deze ontstaan?

Ook de opbrengst- en resultaatgerelateerde
aspecten dienen te worden beoordeeld:
– analyse van opbrengst en brutomarge.

Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt
van de verschillende opbrengstcategorie-
ën en de bijdrage die deze categorieën
leveren aan de totale brutomarge. Hier-
door kunnen de winstgevendste produc-
ten eenvoudig worden geïdentificeerd;

– analyse van de kostenstructuur. Hoe ver-
houden bepaalde kostencomponenten
zich tot wat men vanuit de eigen onder-
neming gewend is?

Aangezien het voornemen tot fusie of over-
name voortkomt uit de gedachte dat deze
kan bijdragen aan in de toekomst te genere-
ren winsten, spreekt het voor zich dat ook
verwachtingen ten aanzien van de toekomst
aan een diepgravende analyse worden
onderworpen en op realiteitsgehalte worden
beoordeeld.

EXTENDED DUE DILIGENCE

Uit genoemde lijst blijkt dat een traditioneel
due diligence-onderzoek met name is
gericht op de juistheid en volledigheid van
financiële gegevens. Op zich is dit niet
vreemd; deze gegevens worden immers
gebruikt bij de waardebepaling van de des-
betreffende onderneming. Veelal wordt ech-
ter voorbijgegaan aan het feit dat na de fusie
of overname de combinatie van onderne-
mingen verder moet. Er is meer dan alleen
de juiste overnameprijs. Van belang is dat
men zich een beeld vormt van specifieke

risico’s en de impact daarvan voor de over-
nemende partij. Deze risico’s kunnen liggen
op diverse gebieden waarbij onder meer kan
worden gedacht aan: juridische risico’s, ope-
rationele risico’s, personele risico’s en aan de
bedrijfscultuur gerelateerde risico’s. Een
goedgemotiveerde beslissing tot fusie of
overname vereist dat ook aan deze niet-
financiële risico’s uitgebreid aandacht wordt
besteed. Een zogeheten extended due dili-
gence-onderzoek kan het vereiste inzicht
bieden.

In de praktijk is de scheidslijn 
tussen een traditioneel en een
extended due diligence-onder-
zoek niet zo zwart-wit als hier is
gesteld. Van belang is te beseffen
dat een extended due diligence
zich meer richt op de periode ná
de overname en dus naast de
financiële risico’s meer oog heeft
voor de operationele risico’s; een
dergelijk onderzoek mondt dus 
uit in een bredere scope.
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De bedrijfscultuur mag als aan-

dachtsgebied bij een extended due

diligence-onderzoek niet worden

vergeten, want ze kan direct en indi-

rect van invloed zijn op de bedrijfs-

resultaten.



Doelstelling van een extended due diligen-
ce-onderzoek is zodanige zekerheid te ver-
schaffen dat een verantwoorde beslissing tot
fusie of overname kan worden genomen,
zowel wat betreft de voor de onderneming te
betalen prijs als wat betreft het functioneren
na de overname binnen de eigen groep. Om
een beeld te geven van wat een dergelijk
onderzoek behelst, worden enige risicoge-
bieden nader besproken, zonder overigens
de pretentie te hebben volledig te zijn.

JURIDISCHE RISICO’S

Hoewel verschillende aspecten al bij het tra-
ditionele due diligence-onderzoek aan het
licht komen (te denken valt bijvoorbeeld aan
de voorwaarden gesteld in leningovereen-
komsten), verdient het aanbeveling in een

separaat deelonderzoek aandacht te beste-
den aan juridische aspecten.

Uit onderzoek van juridische
aspecten kan naar voren komen
dat de onderneming een langlo-
pend contract heeft afgesloten
met een belangrijke leverancier.
Het is niet ondenkbaar dat voor de
activiteiten van de fusie- of over-
namekandidaat daardoor geen
gebruik kan worden gemaakt van
de diensten van de eigen leveran-
ciers en dientengevolge verwach-
te synergievoordelen niet kunnen
worden gerealiseerd.

Systematisch onderzoek van contracten, rech-
ten enzovoort kan voorkomen dat de onder-
neming zich na overname voor onaangename
verrassingen ziet gesteld. De wens tot overna-
me kan bijvoorbeeld gelegen zijn in een licen-
tierecht waarover de overnamekandidaat
beschikt. Het is dan van belang tijdig te con-
troleren of in de licentieovereenkomst geen
bijzondere bepalingen zijn opgenomen, die
beletten dat de overnemende onderneming
van dat licentierecht gebruik gaat maken.

OPERATIONELE RISICO’S

Bij grote fusies en overnames worden veelal
eerst verkennende besprekingen gevoerd om
af te tasten of een fusie of overname mogelijk
is. Pas gaandeweg zal een due diligence-
onderzoek ter sprake komen. En aangezien
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– Administratieve organisatie en interne con-

trole. Een effectieve AO/IC is noodzakelijk

voor een goede beheersing van de interne

bedrijfsprocessen.

– Automatiseringsomgeving. Welk platform

wordt gehanteerd en kan dit worden geïnte-

greerd met het platform van de eigen orga-

nisatie? Is de toegang tot de geautomati-

seerde systemen afdoende beveiligd en is

voorzien in adequate procedures voor back-

up en recovery?

– Financiële administratie. Welke problemen

zijn te verwachten indien wordt besloten

om de financiële administratie te integreren

en over te brengen naar één centraal

systeem?

– Systemen voor kwaliteitsborging. Denk aan

ISO-certificering, het kwaliteitshandboek

dat in dit kader is opgesteld en de (bevin-

dingen van de) periodieke audit die voor

verlenging van de certificering noodzake-

lijk is.

– Verkoopapparaat. Het is van belang vast te

stellen of de onderneming teert op de afzet

aan een beperkt aantal vaste afnemers dan

wel dat een effectieve verkoopafdeling in

staat is binnen een competitieve markt

nieuwe afnemers binnen te halen.

– Productieapparaat. Kan met het gebruikte

machinepark de productie nog gedurende

een voldoende lange periode worden

gecontinueerd? Zijn er nog voldoende

mogelijkheden voor de aanschaf van ver-

vangende apparatuur of dient dan het gehe-

le productontwerp te worden herzien? Hoe

is de staat van onderhoud?

– Inschatting van milieugerelateerde risico’s.

Indien bijvoorbeeld sprake is van een ver-

vuilend productieproces dient te worden

beoordeeld of de afvoer van vervuilende

stoffen conform de geldende regelgeving

plaatsvindt en er uit dien hoofde geen

claims te verwachten zijn.

– Aanpassing bedrijfsidentiteit. Wat zijn de

gevolgen indien de wens bestaat de eigen

identiteit van de fusie- of overnamekandi-

daat niet in stand te houden maar te inte-

greren met de eigen huisstijl? Aanpassing

van het briefpapier valt te overzien, maar

wat indien ook modellen van producten

aangepast dienen te worden?

OPERATIONELE AANDACHTSPUNTEN

– Oprichting en statuten. Beoordeel de

oprichtingsakte en de statuten op onge-

bruikelijke dan wel bij fusie of overname

belemmerende bepalingen.

– Verslagen. Beoordeel verslagen van verga-

deringen van de raad van commissarissen

(indien aanwezig), het bestuur, de onder-

nemingsraad (zie ook onder Personele

aspecten).

– Vertegenwoordigingsbevoegdheid. Stel vast

welke medewerkers/bestuurders (beperkt)

vertegenwoordigingsbevoegd zijn en con-

troleer dat bij de Kamer van Koophandel en

banken.

– Contracten. Beoordeel langlopende

contracten en contracten met een groot

financieel belang (denk aan vaste relaties

met een zeer beperkt aantal leveranciers of

afnemers, waardoor de fusie- of overname-

kandidaat afhankelijk en dus kwetsbaar is).

– Wettelijke vereisten. Onderzoek of voldaan

is aan wettelijke voorwaarden, bijvoorbeeld

het tijdig deponeren van het jaarverslag.

– Aandeelhouders. Breng alle aandeelhouders

in kaart op basis van het aandeelhoudersre-

gister, onderscheiden naar type aandeel

(preferent, prioriteit).

– Deelnemingen. Beoordeel deelnemingen in

andere ondernemingen.

– Pensioenregeling. Onderzoek de voor de

medewerkers getroffen pensioenregeling

(type regeling, vaststelling en verdeling

premielast, financiering backservice-ver-

plichtingen enzovoort).

– Arbeidsovereenkomsten. Beoordeel de

inhoud van standaardarbeidsovereenkom-

sten en/of bijzondere regelingen in indivi-

duele overeenkomsten (zie ook Personele

aspecten).

– Eigendom en bezwaring. Onderzoek eigen-

dom en bezwaring van onroerende zaken,

vestiging van zakelijke rechten, pandover-

eenkomsten enzovoort.

– Intellectuele eigendom. Onderzoek docu-

menten inzake intellectuele eigendom

(patenten, octrooien, merken, handelsna-

men, auteursrechten, domeinnamen enzo-

voort).

– Automatisering. Onderzoek eigendom en

licenties inzake computerhardware en

software.

JURIDISCHE AANDACHTSPUNTEN



de praktijk leert dat fusies of overnames nog
op het laatste moment kunnen afketsen, is
een dergelijk onderzoek aan strikte regels
gebonden: de onderzoeker is niet vrij om in
de organisatie ‘rond te snuffelen’, maar zal
veeleer een lijst moeten indienen met infor-
matie die hij wil bestuderen. De desbetref-
fende gegevens worden dan door de fusie- of
overnamekandidaat klaargezet in een zoge-
noemde ‘data room’, waarbij strikte proce-
dures gelden om de geheimhouding van de
informatie te waarborgen. Door het ‘gebrek
aan bewegingsvrijheid’ dat hiervan het

gevolg is, blijven operationele zaken vaak
buiten beschouwing.
Bij fusies met en overnames van onderne-
mingen in het midden- en kleinbedrijf ligt
dit vaak anders. Veelal zal worden gestreefd
naar een echte integratie. De kans op succes
hiervan dient vooraf te worden ingeschat.
Dit kan onder meer door bij het extended
due diligence-onderzoek ook stil te staan bij
operationele zaken.

PERSONELE RISICO’S

De medewerkers van de over te nemen
onderneming vormen een belangrijke
‘actief ’. Maar hoe waardevol is het perso-
neelsbestand? In het kader van een exten-
ded due diligence-onderzoek dient kritisch
te worden gekeken naar onder meer de
samenstelling van het personeelsbestand,
de ondernemingsraad en het functioneren
daarvan, het beleid ten aanzien van wer-
ving en selectie en de kwaliteit van het
management.

Bij een beoordeling van de
samenstelling van het perso-
neelsbestand dient te worden
gelet op de verdeling naar leeftijd
en salariëring naar afdeling.

Een productieafdeling met een hoge ge-
middelde leeftijd bijvoorbeeld brengt ener-
zijds het risico met zich mee van een hoge
kostprijs en daardoor een slechtere concur-
rentiepositie indien de ervaring van de mede-
werkers bij de overnamekandidaat financieel
wordt beloond. Anderzijds bestaat het risico
dat de opgebouwde ervaring in korte tijd de
onderneming verlaat zonder dat effectieve
overdracht kan worden gerealiseerd.
De aanwezigheid van een ondernemings-
raad en het functioneren daarvan kunnen
een belangrijke bron van informatie zijn
voor de cultuur die binnen de organisatie
heerst en de wijze waarop de organisatie met
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Omdat een fusie
op het laatste

moment nog kan
afketsen, kan

menig onderzoeker
niet vrij

rondneuzen

– Salarisadministratie.Wordt deze intern ver-

zorgd of uitgevoerd door een extern ser-

vicebureau? Kan dit eenvoudig worden

geïntegreerd met de salarisadministratie

zoals deze door de eigen organisatie wordt

gevoerd?

– Beloningsstructuur. Zijn er grote verschillen

in primaire dan wel secundaire arbeids-

voorwaarden die de integratie met de eigen

organisatie kunnen bemoeilijken? Is sprake

van bijzondere bonusregelingen, aandelen-

optieplannen enzovoort?

– Arbeidsovereenkomsten.Valt de overname-

kandidaat onder een CAO? Zo nee, wordt

gebruikgemaakt van standaardarbeidsover-

eenkomsten of is sprake van individuele

overeenkomsten? Wat voor bijzondere

bepalingen zijn hierin opgenomen en welke

additionele verplichtingen vloeien hieruit

voort?

– Verzuiminformatie. Een relatief hoog ziekte-

verzuim waarvoor geen aanwijsbare reden

lijkt te bestaan, kan een indicator zijn voor

cultuurproblemen binnen de organisatie.

– Kwaliteit personeelsbestand. De aanwezig-

heid van voldoende medewerkers met door-

groeipotentieel is een waarborg voor conti-

nuïteit en kan bijdragen aan een effectieve

beperking van kennisverlies bij uitstroom

van oudere werknemers.

PERSONELE AANDACHTSPUNTEN

– Mission statement. Een mission statement

kan aanwijzingen geven voor de wijze waar-

op de onderneming zaken wil doen en zich

probeert te profileren. Dit dient terug te

komen in de bedrijfscultuur.

– Risicobewustzijn. Onderzoek of binnen de

onderneming voldoende aandacht bestaat

voor risico’s ten aanzien van fraude en inte-

griteit.

– Normstelling. Het verdient aanbeveling te

onderzoeken of binnen de onderneming

waarden en normen zijn geëxpliciteerd.

– Handhaving. Stel vast of binnen de onder-

neming sprake is van duidelijke en con-

sistente maatregelen bij constatering van

normoverschrijdingen. Is dit niet het geval,

dan bestaat het risico dat normen niet of

niet goed gehandhaafd kunnen worden.

– Screening. Stel vast of bij de werving en

selectie van medewerkers voor kritische

functies een screening plaatsvindt. Over-

weeg in elk geval voor de fusie of overname

het management van de onderneming te

screenen.

– Frauderisicoanalyse. Ga na of binnen de

onderneming ooit een frauderisicoanalyse

is uitgevoerd. Zo ja, neem dan kennis van

de bevindingen en stel vast wat de follow-

up is geweest. Indien een dergelijke analy-

se nog nooit is uitgevoerd (of al zeer lang

geleden), overweeg dan voorafgaande aan

de besluitvorming een beknopte frauderisi-

coanalyse uit te voeren.

BEDRIJFSCULTURELE AANDACHTSPUNTEN

Onderzoek van eigendom en

licenties inzake software en ook

hardware is een van de juridische

aandachtspunten.



(personeels)conflicten omgaat. Het verdient
dan ook aanbeveling om notulen van de OR-
vergaderingen kritisch door te nemen.
Indien het management van de overname-
kandidaat na de overname ‘blijft zitten’, is de
kwaliteit ervan van groot belang voor het
realiseren van de beoogde voordelen. Een
goede basis voor een kritische evaluatie vor-
men de cv’s, maar daarnaast is het gewenst
ook via  interviews een beeld te krijgen van
deskundigheid, ervaring en motivatie van de
managers. Bij kleinere ondernemingen is
vaak geen sprake van een raad van commis-
sarissen; indien deze echter aanwezig is,
dient het functioneren ervan te worden
beoordeeld aan de hand van de verslagen
van de bijeenkomsten en interviews.

AAN BEDRIJFSCULTUUR 

GERELATEERDE RISICO’S

Hoewel het als aandachtsgebied vaak wordt
vergeten, dient de bedrijfscultuur bij een
extended due diligence-onderzoek zeker in
beschouwing te worden genomen. Niet in de
laatste plaats omdat cultuurveranderingen
zeer moeilijk te realiseren zijn en doorgaans
veel tijd vergen.

GEPASTE VOORZICHTIGHEID,

OOK BIJ ONDERZOEK

In bijgaand artikel is beknopt uiteengezet wat

de doelstellingen zijn van een extended due

diligence-onderzoek en welke risicogebieden

geanalyseerd dienen te worden. De lijstjes van

aandachtspunten zijn uiteraard niet limitatief.

Het volstaat dan ook niet voor een extended

due diligence-onderzoek met deze lijstjes op

pad te gaan en ze systematisch af te werken.

Elke organisatie is immers uniek en heeft bij-

zondere eigenschappen die door geen enkel

lijstje worden gedekt. Gepaste voorzichtigheid

is dus geboden, ook bij onderzoek.

Een slechte bedrijfscultuur kan een grote
negatieve invloed hebben op de bedrijfsre-
sultaten. Direct, omdat de bedrijfscultuur
onvoldoende in staat is fraude en andere
vormen van ongewenst gedrag te voorko-
men en de onderneming hierdoor direct
wordt benadeeld. Indirect, omdat de
bedrijfscultuur een slechte invloed heeft op
de motivatie van medewerkers en initiatie-
ven niet van de grond komen.

Bedrijfscultuur is een abstract begrip dat
moeilijk te vatten is. Zeker in het kader van
een due diligence-onderzoek zijn de moge-
lijkheden voor een geobjectiveerde beoorde-
ling beperkt. Er zijn wel enkele concrete 
elementen, veelal representatief voor de be-
drijfscultuur, waarvoor kan worden nage-
gaan hoe de fusie- of overnamekandidaat
daarmee omgaat: normen en waarden, maat-
schappelijk verantwoord ondernemen, cor-
porate governance, mogelijkheden voor deel-
tijdarbeid en kinderopvang enzovoort.
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advertentie

Voor verdere verdieping kunt u
artikelen in de Kluwer Finance
Base raadplegen: www.kluwer-
financieelmanagement.nl

Denk ook aan een

beknopte analyse

van het frauderisico


