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JACK DE KREIJ

Het due diligence-onderzoek speelt een belangrijke rol bij het in
kaart brengen van alle met een overname samenhangende risi-
co’s. De grote professionele dienstverleners hebben dan ook
Transaction Services (TS)-units opgericht, die zich samen met
deskundigen op het terrein van pensioenen, belastingen, juridi-
sche zaken, et cetera dagelijks bezighouden met het identificeren
van voor de transactie van belang zijnde (operationele en finan-
ciële) aandachtspunten. Vele ondernemingen, venture capitalists
en investment banks vullen de eigen acquisitieteams aan met
dergelijke TS-specialisten. 

Doelstelling
Een letterlijke vertaling van het Engelse begrip ‘due diligence’ is
‘nodige toewijding’. Aangezien een dergelijke vertaling weinig
houvast biedt, werd in het verleden het due diligence-onderzoek
ook wel aangeduid als een speurtocht naar lijken in de kast. 
Dit is echter maar één element van het due diligence-onderzoek.
Een due diligence draait om: ‘the assessment of the benefits and 
liabilities of a proposed acquisition by inquiring into all rele-
vant aspects of the past, present and predictable future of the
business to be purchased’.
De doelstelling van elk due diligence-onderzoek kan verschil-

lend zijn. Het is meer dan alleen maar een boekenonderzoek.
Ook hier geldt het adagium: different concepts for different pur-
poses. Er zijn veel factoren die de aandachtsgebieden en aard,
reikwijdte en diepgang van een due diligence-onderzoek bepa-
len. Enerzijds gaat het om factoren die de koper zelf kan beïn-
vloeden en anderzijds om onververmijdbare beperkingen.
Kortom, de aard van beschikbare informatie en (branche)ken-
nis, alsmede de ingeschatte risico’s, beïnvloeden vaak de behoef-
te aan extra detailinformatie. 
Er kunnen echter ook beperkingen zijn. Zo kan de verkoper
bepalen dat het due diligence-onderzoek in een bepaalde tijds-
periode dient te zijn afgerond (in de praktijk variërend van
enkele dagen tot weken), dat er gezien het vertrouwelijke karak-
ter van de overname/fusie geen toegang tot de onderneming kan
worden geboden en dat de interviews beperkt dienen te blijven
tot specifiek geïdentificeerde managers van het bedrijf.
Daarnaast zijn er uiteraard beperkingen die nu eenmaal samen-
hangen met het ondernemen, namelijk markt-, prijs-, politieke -
en andere toekomstige ontwikkelingen. Rekeninghoudend met al
deze beperkingen en voor de toekomst van het bedrijf van belang
zijnde aandachtsgebieden, dient dus vooraf de doelstelling van
het due diligence-onderzoek te worden bepaald (zie figuur 1). 
De kernvraag voor iedere overnemende partij is of er rekening-
houdend met de geïdentificeerde risico’s, de te betalen prijs voor

Het due diligence-onderzoek is in de loop der tijd geëvolueerd
van een voornamelijk financieel getint boekenonderzoek naar
een steeds meer op de succesfactoren van een bedrijf 
gerichte (financiële) bedrijfsdoorlichting. Door toenemende
complexiteit van administraties, automatiseringssystemen,
wettelijke regelingen en de snelheid waarmee marktverande-
ringen zich voordoen, is de omgeving waarin due diligence-
onderzoeken plaatsvinden in feite alleen maar complexer en
daardoor risicovoller geworden. Met de Enron-, WorldCom- en
Ahold-affaires nog vers in het geheugen, lijkt daarom extra
waakzaamheid geboden. 

Dif f erent concept s f or dif f erent purposes
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de onderneming en de nagestreefde doelstellingen in de toe-
komst op dit moment voldoende informatie beschikbaar is voor
een verantwoord investeringsbesluit. Een due diligence-onder-
zoek hoeft dan ook niet alleen gericht te zijn op het onderzoe-
ken en bevestigen van veronderstellingen/overnamecriteria,
maar kan tevens gefocust zijn op:
– verzamelen van relevante informatie, onder andere voor het

structureren van de transactie;
– analyseren van sterkten en zwakten van de doelwitvennoot-

schap (target) middels een zogenaamde SWOT-analyse (zie
figuur 2);

– beoordelen in concreto van mogelijke synergie-effecten van de
acquisitie;

– verstrekken van additionele zekerheid aan raden van bestuur,
commissarissen en aandeelhouders;

– prijsreductie;
– identificeren van issues voor de integratie na de overname.

Bij de beoordeling van de vraag of middels het due diligence-
onderzoek ‘voldoende informatie’ kan worden verkregen, gaat
het uiteraard niet alleen om de kwantiteit, maar tevens om de
mate van betrouwbaarheid en relevantie. Dit vereist een goede
voorbereiding. De aard van beschikbare informatie vertoont
namelijk in uiteenlopende situaties grote verschillen. Enerzijds

doordat informatie betrekking kan hebben op het verleden,
heden en de toekomst en anderzijds door de mate van detail c.q.
diepgang. 
In een effectief due diligence-onderzoek wordt op basis van de
eerdergenoemde aandachtsgebieden en beperkingen vooraf
bepaald welke informatie minimaal nodig is voor een verant-
woord investeringsbesluit. Als uit deze grondige analyse reeds
vooraf blijkt dat het door opgelegde beperkingen niet mogelijk
lijkt de informatie te verkrijgen die benodigd is voor een zorg-
vuldig investeringsbesluit, dan dient vooraf bepaald te worden
of de vraagprijs wel in relatie staat tot de met een dergelijke
transactie samenhangende risico’s. Kortom, de hamvraag is:
welke mate van zekerheid kan en moet het due diligence-onder-
zoek bieden?
Het is duidelijk dat de mate van zekerheid afhankelijk is van
vele factoren, waaronder de eerder geschetste beperkingen.
Cruciaal is hier vooraf goed over na te denken. Zo draagt alle
beschikbare informatie een ander karakter. Variërend van harde
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Hoewel het begrip due diligence vaak juridisch gezien pas
gehanteerd wordt bij het opstellen van de intentieverklaring, start
economisch en strategisch gezien, het due diligence-proces reeds
vanaf de eerste minuut dat een koper interesse heeft in de
acquisitie van een mogelijke overnamekandidaat.
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feiten (‘de voorraad ligt er’), impressies (bijvoorbeeld de kwa-
liteit van mensen), educated guesses (bijvoorbeeld toekomstige
kostenontwikkelingen op basis van trendanalyses), veronder-
stellingen (bijvoorbeeld valutakoersontwikkelingen) en menin-
gen (bijvoorbeeld de toereikendheid van voorzieningen na afwe-
ging van diverse factoren).

Toepassingsgebieden
Nadat de (potentiële) koper en verkoper op belangrijke hoofd-
lijnen tot overeenstemming zijn gekomen, wordt dit formeel
vastgelegd in een zogenoemde letter of intent. De potentiële
koper wordt dan in de gelegenheid gesteld middels een due dili-
gence-onderzoek een aantal veronderstellingen/overnamecriteria
te onderzoeken. Rekeninghoudend met alle eerder besproken
factoren en beperkingen in de voorbereiding van de planning
van het due diligence-onderzoek, dienen de focus, specifieke
aandachtsgebieden, het accent van het onderzoek (verleden,
heden en toekomst) en de diepgang van de werkzaamheden in
kaart te worden gebracht (zie figuur 3).
Figuur 3 illustreert de ruime betekenis van het begrip due dili-
gence in de praktijk. Dit zegt echter nog niets over de mate van
diepgang waarmee het due diligence-onderzoek is, dan wel
wordt uitgevoerd. Omdat de aard, reikwijdte en diepgang van
due diligence-werkzaamheden grote verschillen kunnen verto-
nen, worden in de praktijk diverse omschrijvingen gehanteerd
om dit tot uitdrukking te brengen, variërend van quick scans,
agreed upon procedures tot en met full scope due diligence.
Daarnaast wordt gesproken van buyside of acquisition due dili-
gence als het onderzoek namens de koper plaatsvindt. Een
populair fenomeen is de sellside of vendor due diligence. Dit
onafhankelijke onderzoek vindt plaats op verzoek van de verko-
per ten behoeve van op dat moment niet bekende kopers. Het
eindproduct is dan een onafhankelijk op de algemene informa-
tiebehoeften van (op dat moment) anonieme potentiële kopers
gebaseerd concept due diligence-rapport. De vendor due dili-
gence wordt vaak gebruikt om verschillende geïnteresseerde
kopers tegelijkertijd naar de te verkopen onderneming te laten
kijken. Dit bevordert de snelheid van het proces, vermindert
verrassingen en komt de helderheid van biedingen ten goede.
Van sponsor due diligence wordt gesproken als een onderzoek
plaatsvindt door een door Euronext gekwalificeerde sponsor,
zijnde de bank die een emissie van effecten begeleidt in het
kader van kapitaalmarkttransacties. 

Positionering 
Niet alleen de reikwijdte en diepgang van een due diligence zijn
omvattender geworden, maar ook het informatie-tactische

aspect. De koper wil het liefst zo vroeg mogelijk veel onderne-
mingsspecifieke informatie hebben. Voor de verkopende partij
daarentegen is het juist allerminst wenselijk dat vroegtijdig ver-
trouwelijke informatie wordt vrijgegeven. Dit spanningsveld
van tegengestelde belangen heeft tot gevolg gehad dat het over-
nametraject in toenemende mate is geformaliseerd. Zo kan een
overnametraject veelal in verschillende fasen worden opgedeeld,
waarbij de mate van commitment van de beide partijen een
belangrijke rol speelt (zie figuur 4). 
Informatie is het belangrijkste ‘onderhandelingswapen’ van de
verkopende partij, maar ook risicovol gezien de vertrouwelijk-
heid. Een vooraf bepaalde informatiestrategie is dan ook van
grote waarde voor de verkopende partij om het verkoopproces
te blijven beheersen. Een informatiestrategie houdt in dat de
informatie op de juiste momenten en gedoseerd aan de potentië-
le kopers wordt vrijgegeven. Een overnametraject kent verschil-
lende fasen ten aanzien van de informatieverschaffing. Een ver-
kopende partij zal van tevoren een schema opstellen van vrij te
geven informatie per fase. Naarmate het verkoopproces vordert,
zal meer informatie worden vrijgegeven waarbij in de laatste
fase veelal alle informatie beschikbaar wordt gesteld. Het due
diligence-onderzoek dient naadloos aan te sluiten bij deze gefa-
seerde informatieverschaffing.

figuur 1

Doelstelling due diligence-onderzoek

figuur 2
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Informatiestrategie in fase I
In de eerste fase wordt door de geïnteresseerde partij een ver-
trouwelijkheidsverklaring ondertekend, waarin de potentiële
koper zich verbindt vertrouwelijk om te zullen gaan met alle
informatie in het informatiememorandum. Het informatieme-
morandum dient de interesse van potentiële kopers op te wek-
ken met genoeg informatie voor een zogenaamd indicatief bod
en het dient in principe geen gevoelige informatie te bevatten. In
een dergelijk boekwerk staan meestal naast de niet nader gespe-
cificeerde omzet, marges, winst, de reden van verkoop, de faci-
liteiten, de organisatiestructuur, het aantal werknemers en even-
tueel een ruw transactievoorstel.

Informatiestrategie in fase II
Op basis van het informatiememorandum kunnen geïnteresseer-
den een indicatief bod uitbrengen. Op basis van de verschillende
indicatieve biedingen wordt vervolgens één kandidaat gekozen,
die het exclusieve onderhandelingsrecht krijgt. Deze exclusiviteit
geeft aan dat de verkoper met die ene potentiële koper zal probe-

ren tot een overeenkomst te komen. Na het verlenen van exclusi-
viteit kan de informatiestrategie vervolgens inhouden dat wordt
overgegaan op het toestaan van gesprekken met het management
van de onderneming, een bedrijfsbezoek of een bezoek aan de
dataroom. Een dataroom is een ruimte waar allerlei gegevens en
documenten beschikbaar worden gesteld, die voor de potentiële
koper van belang kunnen zijn. Deze gegevens en documenten
hebben veelal betrekking op financiële, juridische en fiscale
zaken. In deze fase is het van belang dat de potentiële koper vol-
doende informatie heeft om een min of meer bindend bod uit te
kunnen brengen, maar echt vertrouwelijke informatieverschaf-
fing vindt in deze fase nog niet plaats. Het bod komt tot uiting
in de intentieverklaring die beide partijen overeenkomen.

Informatiestrategie in fase III
In deze laatste due diligence-fase is het gebruikelijk om in prin-
cipe alle informatie vrij te geven, waarbij eventueel weer een
dataroom kan worden gebruikt, al dan niet aangevuld met
interviews met sleutelfiguren binnen de onderneming. De
inhoud van deze dataroom onderscheidt zich van de dataroom
uit fase II doordat er meer vertrouwelijke gegevens en documen-
ten beschikbaar zijn. Informatie die meestal pas in de due dili-
gence-fase wordt vrijgegeven, bestaat onder meer uit:
– klantenlijsten, inclusief prijsafspraken;
– volledige lijst van leveranciers, inclusief prijsafspraken;
– gespecificeerde marges/winst/omzet per product, regio of

onderdeel;
– het volledige business-plan;
– technische knowhow;
– nieuw ontwikkelde producten;
– beloningsstructuren van met name hoger personeel.
Ook worden gesprekken met medewerkers, leveranciers en
afnemers pas in deze fase toegestaan. Uiteraard is de vraag naar
wat als vertrouwelijk wordt beschouwd ondernemings- dan wel
branchespecifiek en niet in de laatste plaats hangt het af van de
verkopende aandeelhouder, dan wel het management.

figuur 3

Scope, aard, reikwijdte en diepgang onderzoek

Strategie/marktpositie

Structuur

Value chain 

business process

MIS

Accounting principles

Jaarrekening

Market due diligence

Legal/tax due diligence

Operational 

due diligence

Financial due diligence

Financial due diligence

Financial due diligence

Specifieke 

aandachtsgebieden

• ....................

• ....................

• ....................

• ....................

• ....................

• ....................

• ....................

Accentonderzoek

Past

Present

Future

Diepgang 

werkzaamheden

• Quick scan

• Agreed upon 

procedures

• Limited reviews

• Desk reviews

• Full audit

• Comprehensive

audit

• Et cetera et cetera

Different concepts for different purposes

Focus

figuur 4

Het overnametraject

Fase I Fase II Fase III

Due diligence

Tijdsverloop tijdens een overnametraject

Formeel Vertrouwlijk- Exclusiviteit Intentie- Definitief
contact heidsverklaring één potentiële verklaring overname-

koper contract

�

�

�

�

�



Samenvattend is de reikwijdte van een (financieel) due diligence-
onderzoek tegenwoordig zeer divers. Het onderzoek kan zich
onder meer toespitsen op:
– oorzaak en trend winstgevendheid;
– toekomstprognoses;
– activa, passiva, waarderingsgrondslagen;
– managementinformatiesysteem, administratieve organisatie,

IT;
– fiscaliteiten, juridische zaken;
– milieurisico’s;
– operationele en commerciële aspecten;
– management en key-personeel.

Diepgang
Uiteindelijk dient een due diligence-onderzoek gecombineerd
met aanwezige branchekennis en overige beschikbare informatie
een volledige beoordeling van de betreffende onderneming te
geven. 
De Hoge Raad oordeelde in het zogenoemde Hoog Catharijne-
arrest dat de betekenis van de garantie, dat aan koper alle rele-
vante informatie zou zijn verstrekt, afhangt van de zin die par-
tijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs
aan garantie mochten toekennen en wat zij in dat verband rede-

lijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Volgens het rechts-
college wordt de informatieplicht van de verkoper mede
bepaald door hetgeen verkoper aan onderzoeksinspanningen
mocht verwachten aan de zijde van koper. 
Het is duidelijk dat de aspecten risico’s, garanties en due dili-
gence enige samenhang vertonen. Essentieel is dan ook dat
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figuur 5

Due diligence-proces
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figuur 6

Positionering due diligence in totale evaluatie

Onderwerpen

Naast de genoemde verbreding van de reikwijdte is ook de

inhoud van een due diligence-onderzoek veranderd. Het

blijft niet meer alleen bij het vaststellen van downside

risks, maar ook het in kaart brengen van upward potential

speelt een belangrijke rol. Zo beoordeelt een potentiële

koper niet alleen diens veronderstellingen ten aanzien van

prognoses en het risicoprofiel van de onderneming in

kwestie, maar maakt de koper ook een inventarisatie van

toekomstige verbeterings- dan wel integratiemogelijkhe-

den. Belangrijke issues voor de potentiële koper tijdens

een due diligence-onderzoek kunnen als volgt worden

samengevat:

In hoeverre is de onderneming dressed for sale? Men gaat

na:

• of er wellicht minder conservatieve waarderingsgrond-

slagen en/of stelselwijzigingen zijn toegepast;

• waarop schattingen/prognoses zijn gebaseerd;

• of er is gesneden in ‘zachte kosten’, is er sprake van

roofbouw?;

• of er sprake is van uitgestelde vervangingsinvesterin-

gen;

• of er eenmalige baten en/of lasten zijn geweest (wat is

de quality of earnings?);

• Welke transacties met related parties zijn gedaan en in

hoeverre zijn deze marktconform?

• In hoeverre lijkt een eerder ingeschatte synergiepoten-

tie haalbaar?

• In hoeverre dient de eerdere inschatting van de risico’s

te worden aangepast?

• In hoeverre dient de hoogte van het eerder gedane bod

te worden aangepast?

• Hoe dient de postacquisitiefase te worden ingericht?

• Wat zijn evidente verbeteringsmogelijkheden?

Due diligence-proces
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reeds in de letter of intent een en ander zorgvuldig en ondubbel-
zinnig duidelijk wordt vastgelegd. Dit vereist ondersteuning van
een in fusies en overnames gespecialiseerde jurist. 

Different concepts for different purposes 
Doordat de inhoud en reikwijdte van het due diligence-
onderzoek afhankelijk is van diverse factoren, is er geen stan-
daardmethode c.q. -aanpak. Uiteraard worden er in de praktijk
algemene vragenlijsten gehanteerd om basisinformatie te verza-
melen. Toch is zoals eerder toegelicht de scope van elk due dili-
gence-onderzoek anders. Het betreft maatwerk, oftewel diffe-
rent concepts for different purposes. 
Hoewel het begrip due diligence vaak juridisch gezien pas
gehanteerd wordt bij het opstellen van de intentieverklaring,
start economisch en strategisch gezien, het due diligenceproces
reeds vanaf de eerste minuut dat een koper interesse heeft in de
acquisitie van een mogelijke overnamekandidaat. De positie in
de markt wordt immers bepaald, eventuele artikelen in (lokale)
media worden bekeken, het verloop van sleutelfunctionarissen
wordt in kaart gebracht, achtergrondinformatie over manage-
ment en commissarissen wordt geëvalueerd, algemene bedrijfs-
informatie via internetsites en publicaties bekeken, jaarrekenin-
gen worden geanalyseerd, et cetera. Het due diligence-proces
start in feite al voor het eerste formele contact en loopt door na
het definitieve overnamecontract (zie figuur 5).

Totale evaluatie
De toegevoegde waarde van het due diligence-proces wordt pri-
mair bepaald door de mate waarin de koper erin slaagt het due
diligence-proces een geïntegreerd deel uit te laten maken van het
gehele evaluatieproces (zie figuur 6). 

Figuur 7 kan als algemene leidraad worden gebruikt voor het in
kaart brengen van:
– de invloed van uiteenlopende scenario’s voor verschillende

waarderingscomponenten op de nagestreefde waardecreatie
voor aandeelhouders;

– de mate van betrouwbaarheid van beschikbare informatie
over de verschillende value drivers en waarderingscomponen-
ten, variërend van harde feiten, educated guesses, opinions en
veronderstellingen;

– de mate waarin heden, verleden en toekomst samenhang ver-
tonen en daarmee samenhangende acquisitierisico’s.

Kortom: in het kader van een due diligence-onderzoek worden
heden, verleden en toekomst helder in kaart gebracht. Het gaat
hierbij om het met een oog op de toekomst op diligent (zorgvul-
dige, toegewijde) wijze toetsen van veronderstellingen, harde cij-
fers en inschattingen. Mogelijke knelpunten ten aanzien van
implementatie en integratie dienen hierbij tijdig te worden geï-
dentificeerd. Specifieke aandachtsgebieden verschillen per bran-
che en overnamekandidaat. Er is echter één algemeen uitgangs-
punt dat nimmer uit het oog mag worden verloren, te weten:
‘The best deals come from getting to the bottom of things.’

figuur 7
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�� Op pagina 12 vertelt concerncontroller Job Telling CMA MBA
van energiebedrijf REMU over zijn ervaringen met due
diligence-onderzoeken en het inrichten van een dataroom.
Kluwer geeft in de zogenoemde CIP-reeks  enkele boekjes uit
over het belang van een adequate managementinformatie-
voorziening (zie bijvoorbeeld CIP 27: Managementinformatie).
Voor verdere verdieping raadpleegt u de KluwerFinanceBase op
internet: www.kluwerfinancieelmanagement.nl.


