
Corona-impact op ondernemingswaarde, 
verkoopbaarheid en dealstructuur

3 juni 2021

JM Corporate Finance

Heusing 12
4817 ZB Breda

WTC-Amsterdam, C-11
Strawinskylaan 1143
1077 XX Amsterdam



Intro JM Corporate Finance
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• Jan van Wijngaarden: partner en oprichter

• Bart Koreman: partner

• Circa 35 à 40 opdrachten per jaar

• 10 medewerkers (junior/senior/support staff) plus flexibele schil

• 20+ jaar ervaring

• MKB en internationaal (IAPA/UK200)

• Maatwerkoplossingen / pragmatische aanpak



Wake-up call
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Wake up!!!



Overnameproces
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• Hoe lang duurt een dergelijk proces?

• Ook in het MKB?

• Vasthouden aan volgorde?

• De doorlooptijd van aan- en verkooptrajecten

is als gevolg van de coronacrisis toegenomen.

• Veel trajecten zijn bij aanvang corona tijdelijk

on-hold, uitgesteld of vertraagd.  

Overnameproces
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Bron: Toegevoegde waarde van een overnameadviseur, Brookz

Doorlooptijd overnametrajecten



• Aantal fusies en overnames fors afgenomen in de eerste 6 maanden van 2020;

• Sinds juni 2020 trekt de markt weer voorzichtig aan;

• In september en oktober 2020 trok de overnamemarkt zelfs sterk aan;

• Financiële investeringen nemen toe;

• Het hoge prijsniveau blijft (ondanks een lichte dip in H1-2020);

• Strategische partijen / investeringsfondsen hebben veel geld beschikbaar;

• De huidige markt biedt kansen voor kopers en verkopers;

• Ondernemers “tellen hun knopen”.

Nederlandse overnamemarkt
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• Online overnameplatform / marktonderzoek;

• Overnameadviseurs, banken en participatiemaatschappijen;

• Onderzoek onder overname advieskantoren (circa 260);

• Bedrijven met 0,5 tot 30 miljoen euro omzet;

• Meer transparantie en benchmarking in de markt.

Brookz.nl
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• Aantal transacties in H1-2020

Bron: Brookz Overname Barometer H1-2020

• Aantal transacties in H2-2020

Bron: Brookz Overname Barometer H2-2020

Aantal transacties
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• In H1-2020 een sterke daling van het aantal aan- en

verkooptransacties;

• Vanaf mei/juni 2020 weer een opwaartse trend in de dealflow;

• Voortekenen voor 2021 zijn (zeer) positief.
tov H1-2020



Transacties per sector
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Transacties in H2-2020 per sector

Bron: Brookz Overname Barometer H2-2020

• E-commerce gestegen naar 4% in H2-2020 (H2-2019: 2%);

• Gezondheidszorg & Farmacie gestegen naar 7% (H2-2019: 5%);

• Zakelijke dienstverlening, Bouw & Installatietechniek, Industrie

& Productie en Automotive, Transport & Logistiek licht gedaald;

• Opvallend: Horeca, Toerisme & Recreatie en Detailhandel

blijven gelijk.



• Dealwaarde H1-2020

Bron: Brookz Overname Barometer H1-2020

• Dealwaarde H2-2020

Bron: Brookz Overname Barometer H2-2020

Dealwaarde
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Conclusie: in eerste instantie een sterke toename van het 
aantal “kleine deals”, echter later wederom een verschuiving 
naar de “grotere deals” (> € 10 miljoen nog niet hersteld).



Multiples per sector
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EBITDA-multiples per sector in H2-2020

Bron: Brookz Overname Barometer H2-2020

Gemiddelde EBITDA-multiple: 4,85

• In H1-2020 (4,70) eerste daling van de gemiddelde EBITDA-multiple 

sinds 2017 (-/- 0,25 ; H2-2019: 4,95);

• Gemiddelde EBITDA-multiple in H2-2020 beweegt weer richting het 

pre-covid niveau van 4,95 (H2-2019);

• “K-vormig” herstel, hetgeen direct gerelateerd is aan de corona situatie

en de overheidsmaatregelen (“sector afhankelijkheid”); 

• Voorbereiding waardering meer van belang.



Dealstructuur (I)
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• Het gebruik van een earn-out constructie is toegenomen;

• Earn-out: een deel van de koopsom is afhankelijk van de toekomstige prestaties van de onderneming;

• Met een earn-out minimaliseert de koper het risico dat er te veel wordt betaald;

• Daarnaast is het voor de verkoper een incentive om het bedrijf zo goed mogelijk over te dragen;

• Daarnaast is het gebruik van de vendor loan sterk toegenomen;

• Vendor loan: uitgestelde betaling van (een deel van) de koopsom (verstrekt door verkoper);

Bron: Brookz Overname Barometer H1-2020

De gemiddelde 
waarde van een 
earn-out afspraak 
bedraagt

22%

De gemiddelde 
lengte van een 
earn-out afspraak 
bedraagt

21maanden

Het aantal deals 
met een earn-out 
afspraak bedraagt 
circa

25%



Dealstructuur (II)
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• Een overname van 100% van de aandelen is niet meer vanzelfsprekend;

• Het gebruik van diverse “alternatieve” dealstructuren neemt toe:

Bron: Dealsuite whitepaper corporate M&A in the ‘20s

• Meerderheidsaandeel;

• Minderheidsaandeel;

• Strategische samenwerking

(alliantie);

• “Gewone” samenwerking (kennis, 

grondstoffen, personeel, etc.)

• Joint venture;

• Carve-out;



Financiering (I)
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• Een meerderheid van alle transacties wordt (deels) gefinancieerd middels enige vorm van financiering (58%);

• Gemiddeld is 57% van de totale dealwaarde gefinancieerd middels vreemd vermogen;

Bron: Brookz Overname Barometer H1-2020



Financiering (II)
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• Een grote meerderheid van de respondenten (80%) vindt dat financieringspartijen meer afwachtend en/of voorzichtiger zijn

geworden om te financieren;

• Tweederde van de adviseurs ervaart dat de beschikbaarheid van financiering sinds de Covid-19 uitbraak is gedaald;

• Conform de adviseurs zijn de financieringsvoorwaarden strenger geworden;

• Meerderheid van de adviseurs heeft geen stijging van de rentevoet waargenomen;

• Van belang is een zeer goede voorbereiding.

Bron: Brookz Overname Barometer H2-2020



Vooruitzichten (I)
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• De vooruitzichten voor de overnamemarkt zijn positief;

• Ruim 4 op de 10 adviseurs verwacht dat de overnamemarkt in H1-2021 verder zal aantrekken;

• Daarnaast verwacht 54% van de overname advieskantoren dat de markt stabiel zal blijven;

• Slechts 5% van de adviseurs verwacht dat de markt gaat verslechteren.

Bron: Brookz Overname Barometer H2-2020



Vooruitzichten (II)
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• Private equity partijen hebben meer te besteden dan ooit (Nederland: € 10,3 miljard; Wereldwijd: € 1,290 miljard);

• Grote hoeveelheid beschikbare kapitaal bij private equity partijen mede verwantwoordelijk voor het snelle herstel van de markt;

• Er lijkt sprake te zijn van een zogenaamde inhaalslag / concurrentie / multiples stijgen / dealflow druk;

• Het opgehaalde geld (“dry-powder”) dient namelijk binnen 4 à 5 jaar geïnvesteerd te worden;

Beschikbaar kapitaal Nederlandse PE-partijen Beschikbaar kapitaal PE-partijen wereldwijd

Bron: Het Financieele Dagblad “Overnamemarkt draait weer op volle toeren” d.d. 07-12-2020 en “Overnamemarkt lijkt steeds meer op een wildwest” d.d. 04-05-2021



Due diligence
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• Due diligence:

• Eventueel onderkennen van incidentele corona effecten;

• Ontvangen subsidies vanuit de overheid;

• Meer focus op risico’s die voorheen minder van belang dan wel minder zichtbaar waren (worden nu uitvergroot), zoals de 

afhankelijkheid van (een aantal) klanten en/of leveranciers;

• Meer inzoomen op de haalbaarheid en realiteit van de prognoses;

• Duurzaamheid van het businessmodel;

• Meer risico-avers (analyse voorraden / debiteuren / overige verplichtingen / belastingen / etc.);

• Etc. 



(Corona)tips
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• Wees bewust van de overnamerisico’s, ook bij kleine(re) MKB overnames;

• Haastige spoed is zelden goed;

• Managen van  verwachtingen / langere doorlooptijd;

• Waardering (branche-analyse, prognose scenario’s, multiple analyse); 

• Gedegen financieringsaanvraag (banken kritischer);

• Optimaliseer dealstructuur (koop/verkoopkant);

• Verkoopklaar maken + timing;

• Na de champagne begint pas het echte werk;

• MKB ondernemers: neem een beslissing!



Afsluiting
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Dank voor jullie aandacht.

Zijn er nog vragen? Zet ze op de chat.



Webinar 
bedrijfsoverdracht in 
corona tijd

3 juni 2021



Specialisten voor de praktijk

Denken in oplossing

Snel, kort schakelen

Bond Towers
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda

Ondernemingsrecht

Privacy-/ ICT-recht

Arbeidsrecht



Jurgen van Asten
M&A / ondernemingsrecht

e-mail: j.vanasten@blue-legal.nl

Pricilla Sadhoe
M&A / ondernemingsrecht

e-mail: p.sadhoe@blue-legal.nl



INHOUD

1 

2

3

Onderhandelen in 
coronatijd

Due Diligence corona 
aandachtspunten 

Effect van corona op 
structuur

4 Corona clausules
NB: de clausules die als voorbeelden worden gebruikt in deze presentatie zijn slechts 
bestemd voor discussiedoeleinden / ter toelichting



1: Onderhandelingen in 
coronatijd
▪ LOI

▪ Afbreken onderhandelingen, ‘onvoorziene 
omstandigheden’ 

▪ Mogelijkheid tot koopprijs aanpassing

▪ Break-up mogelijkheid



Break-up clausule: 

“Indien een van de Partijen na ondertekening van deze 
intentieovereenkomst de keuze maakt de voorgenomen transactie tussen 
Partijen niet voort te zetten, zal de betreffende Partij een vergoeding ter 
hoogte van bedrag [X] verschuldigd zijn aan de andere Partij. Tevens zullen 
de eventuele kosten voor de voorgenomen transactie van de niet-
afbrekende Partij volledig vergoed worden door de afbrekende Partij.”

1: Onderhandelingen in 
coronatijd



▪ Completion accounts vs. Locked box

▪ Vendor loans en earn-outs

→ Gunstiger voor kopers

2: Effect van corona op 
structuur



3: Due Diligence Corona 
aandachtspunten

Aandachtspunten: 

▪ NOW
▪ Opzegbrieven / mails
▪ Huurkorting?

→ uitgebreider



3: Due Diligence Corona 
aandachtspunten

Opzegging:

“ Beste Peter, 

Nog even over ons gesprek deze week over de toekomst van onze 
samenwerking. We zijn nu al een tijdje klant bij jullie, maar zien toch een 
aantal financiële onzekerheden bij het voortzetten van onze relatie. Helaas 
moeten we daarom (…)” 



3: Due Diligence Corona 
aandachtspunten

Huurkorting

▪ Bijzondere, afwijkende afspraken, wegens omzetverlaging

▪ Korting of terugbetalingsverplichting?



4: Corona clausules

▪ Aansprakelijkheidslimiet hoger

▪ Vrijwaringen: meer en uitgebreider

▪ Zekerheid koper (VIV, escrow, borgtocht)
(verkapte zekerheid verrekening met earn-out en/of vendor loan)



4: Corona clausules

Corona-garantie:

”Verkoper garandeert dat er qua bedrijfsresultaat geen materiële 
verslechteringen zullen plaatsvinden na de Transactie, meer specifiek 
dat de Covid-19 crisis geen effect zal hebben op de omzet van de 
Vennootschap na de Transactie”. 



4: Corona clausules

MAC clausule (Material Adverse Change): 

”Indien binnen de periode tussen Signing en Closing zich een materiële 
wijziging in de feiten en/of omstandigheden voordoet op basis 
waarvan Koper de overweging heeft gebaseerd om de aandelen in de 
Vennootschap te verkrijgen, is Koper gerechtigd de koopovereenkomst 
schadevrij te ontbinden”. 



Feiten

1 

2

3

Meer completion
accounts in plaats 
van locked box-deals

Gunstiger klimaat voor 
kopers, maar ook 
verkopers profiteren 
hiervan

Meer zekerheid voor 
kopers is de norm



Tijdlijn

Onderhandelingen Due Diligence Signing Closing

LOI (break-up clausule) Koopovereenkomst (MAC clausule)



Webinar 
bedrijfsoverdracht

Vragen?
Chat!


