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Waarom diepgravend boekenonderzoek
goud waard is bij aan- en verkoop



Eindelijk is het zover gekomen, misschien in het diepste geheim. Je bent een bedrijf op 

het spoor gekomen dat past in je groeistrategie. Eindelijk kan je één van je bedrijfsonderdelen 

versterken door een overname. Of een concurrent uitschakelen. Eindelijk kan je een spurt maken, 

misschien voor de hoofdprijs, misschien voor een appel en een ei. Het memorandum sprak boek-

delen. Het verhaal van de verkopende partij klopte als een bus – en de mensen in kwestie 

gaven vertrouwen. Na wat gesteggel ligt er een prijs én een getekende intentieovereen-

komst. In gedachten ben je al drie stappen verder, en is de nieuwe partij geïntegreerd in 

je bedrijf. De krachten zijn gebundeld en tal van doelstellingen komen dichtbij. 

Maar zover is het nog niet. 

Eerst is daar het boekenonderzoek (in goed Hollands: due diligence). Het uur van 

de waarheid. In korte tijd wordt je potentiële aankoop aan een onderzoek onderwor-

pen. Diepgravend. Kostbaar. Tijdrovend. Intensief. Is dat nu echt nodig? Wil je deze 

veelbelovende deal op het spel zetten? Heb je zelf niet genoeg ervaring om cijfers te 

lezen? Moet een boekhouder jou als ondernemer vertellen of je aan een goede deal 

begint?

Het antwoord is ja. 

En je zult achteraf weten waarom. Lees maar eens mee.

Als het bijna zover is



Omdat ondernemersogen 
niet alles zien

Ga eens na hoe je bent. Als ondernemer zie je altijd kansen. 

Kansen die je verzilvert: je zet stappen terwijl anderen nog 

plannen aan het maken zijn. Je kijkt vooruit, hebt ambities, geeft 

gas. Je hart gaat sneller kloppen als je een grote slag kunt slaan. 

Een bedrijf overnemen bijvoorbeeld. Een deal waarmee je veel 

vliegen in één klap slaat.

Gaaf. Je kijkt met ondernemersogen. 

Maar die ogen zien niet alles. En geloof het of niet, bij een 

overname kan dat het verschil maken tussen een daverend 

succes en een fataal fiasco. Je gevoel kan goed zijn, je kunt 

kansen ruiken, je businesscase kan sluitend lijken. 

Maar liefde maakt blind. Blind voor verborgen gebreken, 

zwakke plekken, onvermijdelijke risico’s, knellende verplichtin-

gen en onderhuidse ellende. Dáárom is een boekenonderzoek 

je beste tegenhanger. Een prachtige bevestiging van je droom, 

óf een alarmbel – net voor de nachtmerrie.

(Als jij ervan overtuigd bent dat je niet zo’n blinde vlek hebt, 

behoor je tot de risicogroep…)



Omdat je wilt weten wat 
je koopt

Achter de goede cijfers en prognoses in 

het verkoopmemorandum, zit een bedrijf. 

Wat kríjg je precies als je dit bedrijf overneemt 

en – wellicht – gaat integreren in je business? 

Wat kom je tegen? De mooie dingen had je 

zelf al gezien. Maar dat ene wurgcontract met 

een leverancier? De groei die achterblijft bij 

de gemiddelde marktgroei? De progressieve 

bonusregeling die steeds meer winst opslurpt? 

De paar klanten waarvan het bedrijf afhankelijk 

is? Het ontbreken van fatsoenlijk werkkapitaal? 

De nog te verwachten fiscale heffingen? De 

bodemvervuiling precies onder het pand? De 

kostbare doch verplichte softwarelicenties? 

Het personeelsdossier dat bij lange na niet 

compleet is?

Na een boekenonderzoek weet je wat je 

koopt. Wat je dus kunt verwachten na over-

name. Maar óók waarover je nog aanvullende 

afspraken moet maken.



Omdat goede afspraken 
het langst duren

Bij een boekenonderzoek is realisme nodig. Nee, geen 

gemakzucht of hoofdlijnenwerk. Maar gedetailleerd werk 

waar dat nodig is. De bedreven onderzoeker is in staat 

onraad te ruiken. Te spitten waar iets te vinden valt. Te 

graven waar iets verborgen is. Een kwestie van analytisch 

vermogen en ervaring. 

En dan? Wat moet je met al die aandachtspunten die 

relevant zijn?

Sommige punten kan de verkoper eenvoudigweg elimi-

neren door ze op te lossen. Andere punten moet je als 

koper relativeren en op de koop toenemen. Maar de zaken 

die ertoe doen, de echte risico’s, vragen om een oplossing. 

Bijvoorbeeld het opnemen van extra garanties en vrij-

waringen in de voorwaarden van de koopovereenkomst. 

Daarmee worden risico’s en/of potentiële schade afge-

wenteld op verkopende partij. En natuurlijk: de gevonden 

aandachtspunten kunnen zo hun invloed hebben op het 

definitieve overnamebedrag.

Tenzij je er beter aan doet om de stekker uit de onder-

handelingen te trekken en op betere kansen te wachten. 

Durf je dat nog aan?



V

Omdat je beter ten halve kunt keren…

Verwacht niet dat het boekenonderzoek je vertelt of 

je een goed bedrijf koopt. Het boekenonderzoek vertelt 

je alleen in hoeverre je koopt wat je dénkt te kopen. Alle 

aandachtspunten die het rapport oplevert, zal je moeten 

interpreteren. Wat betekenen ze voor de deal?

Tot je grote spijt kan een adrenaline-gevend onderhan-

delingsproces op dit punt eindigen. Na alle ambities, kansen, 

dromen en verwachtingen kan het boekenonderzoek een 

spelbreker worden. Dat klinkt mooi: zo word je toch maar 

voor een rampscenario behoed. Maar in de praktijk vraagt 

het visie en moed van de ondernemer om van aankoop 

af te zien. De kwaliteit van het boekenonderzoek is hierbij 

helpend. Een krachtig en goed onderbouwd rapport biedt 

een trefzeker handelingsperspectief. 

Wie graag vooruit wil, keert niet graag halverwege om. 

Maar het is altijd beter dan compleet verdwalen. Een goede 

reden om werk te maken van het boekenonderzoek.



Heeft deze Schaak iets wakker gemaakt?

Maak een afspraak met Jurgen Boer of Remco Koudijs. 

Wil je ook de volgende Schaak ontvangen? Klik dan hier.
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