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Er wordt weer volop in bedrijven gehandeld. Steeds vaker zijn investeringsfondsen de koper.  
Deze fondsen worden ook wel aangeduid als private equity en staan verder bekend als roofridders, 
aasgieren, en bloedhonden. Daar zijn inderdaad een aantal schrijnende voorbeelden van. Het is  
echter onverstandig om ze allemaal over één kam te scheren. Soms is private equity niet eens zo’n 
slechte keus. De kunst is de redders in nood te onderscheiden van de aasgieren. 

PRIVATE  
EQUITY
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Een voorbeeld 
Neem een dochter van een groot concern,  
of een familiebedrijf van een te grote familie. 
Karton fabriek “de Leeuwerik”. Concern of  
familie willen  ervan af.  Het is voor het con-
cern geen corebusiness meer of de familie  
wil cashen. Het liefst verkoopt men het bedrijf 
aan een concurrent. Die kan er synergievoor-
delen mee behalen en zal er meer voor willen 
betalen dan een ander. Als er geen concurrent 
of een strategische partner te vinden is dan 
belandt men al snel bij een investeringsfonds, 
al of niet op aangeven van de directie.

Deze optie biedt een aantal voordelen. In de eerste plaats voor de 
werkgelegenheid. Private equity heeft doorgaans geen andere  
vergelijkbare bedrijven in portefeuille. Er valt dus weinig samen te 
voegen. Als “De Leeuwerik” uit een concern komt dan zijn veel over
head taken daar gecentraliseerd. Die moeten bij voortzetting buiten 
het concern lokaal weer ingevuld worden. De werkgelegenheid zal 
dus vaak zelfs wat toenemen. In de tweede plaats gaat het dikwijls 
om verwaarloosde bedrijven. De Leeuwerik was voor het concern 
geen corebusiness, of de familie was meer geïnteresseerd in dividend 
dan in investeringen. Er is vaak jarenlang te weinig geïnvesteerd.  
De sales organisatie van het concern vond de producten van de  
Leeuwerik niet sexy of de marge te laag en gaf ze onvoldoende aan
dacht. Alle plannen van de directie sneuvelden op het hoofdkantoor.  

redder in nood of aasgier? 

Peter Meijer

VOORDELEN VOOR DE WERKGELEGENHEID

Private equity koopt bedrijven  
om ze weer te verkopen.  
Als het even kan met een forse 
winst. Dat lukt alleen als het  
bedrijf in de tussentijd meer 
waard geworden is en in omvang 
is toegenomen. Private equity  
heeft dan ook een belang bij  
investeren en groeien. 

Investeringen  
en groei
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Met andere woorden, een overname door  
private equity hoeft in principe zo slecht nog 
niet te zijn. Daar moeten dan wel een aantal 
voorwaarden aan gesteld worden. De eerste is 
dat ons private equity fonds niet bezig is met 
het verzamelen van een groot aantal bedrijven 
in dezelfde sector. Als hun mandje vol is volgt  
er een sector brede sanering uiteraard met 
ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid. 
Dat is simpel te controleren. Kijk op de website 
van het fonds welke bedrijven men in porte
feuille heeft en wat het doel van het fonds is.  

De tweede voorwaarde is dat “de Leeuwerik” 
niet een groot overcompleet heeft. Als dat wel 
zo is dan is het verstandig om de kat de bel  
aan te binden en voor de overname de reorga
nisatie door te voeren. Het Sociaal Plan van  
het concern is doorgaans beter dan dat van de 
nieuwe eigenaar. Of in geval van het familie
bedrijf kunnen de kosten van het Sociaal Plan 
verrekend worden met de koopsom. Dat levert 
altijd betere Sociale Plannen op dan na de over
name. Private equity vindt de transitiekosten 
doorgaans al een mooie regeling. 

De derde voorwaarde is dat er ook daad
werkelijk geld beschikbaar is om te investeren.  
Het businessplan en het financieringsmodel 
van de nieuwe onderneming moeten de ruimte 
bieden om de achterstand in investeringen in 
te lopen. Dat is niet vanzelfsprekend. Om dat 
duidelijk te maken iets over de financiering. 

de voorwaarden

3

2

1

Beoordeel de business case om te zien of de beloftes  
waargemaakt kunnen worden. Zo’n business case is er altijd 
en vaak verrassend simpel. Niemand stapt er zo maar in. 

*

DE FINANCIERING 
De overname wordt gefinancierd met drie bronnen. In de eerste 
plaats met geld van ons fonds zelf. Of liever gezegd van pensioen
fondsen die hun geld uitlenen aan investeringsfondsen. In de 
tweede plaats met één of twee leningen bij een normale bank.  
Is er dan nog niet voldoende dan schieten specifieke financiers  
te hulp. Die financieren het gat tegen een hoge rente 12% bv. 
Die rente hoeft vaak pas betaald te worden als het bedrijf weer 
verkocht wordt en de lening wordt afgelost.  
De bank laat zich ook niet onbetuigd. Ze vragen een relatief  
hoge rente voor hun geld en vereisen een hoog aflossingstempo.  
4 of 5 jaar voor de hoofdsom. 
Voor de Leeuwerik betekent dat dat de rentelasten fors gaan  
stijgen en dat er ineens heel veel geld in de aflossingen verdwijnt. 
Voor de verkoop had het bedrijf vaak alleen maar een rekening 
courant, en dus een lage rente. Na de verkoop moet de rente over 
¾ van de koopsom betaald worden. Voor de overname was er geen 
sprake van aflossingen, na de koop gaat het om miljoenen per 
jaar. Reken maar op een aflossing in de ordegrootte van 1/3 van de 
koopsom in 4 a 5 jaar. 

DE GEVOLGEN VAN DE FINANCIERING 
Die stijgende lasten hoeven niet zo’n probleem te zijn als de omzet verwachtingen ook uitkomen.  
Als het bedrijf zich ontwikkelt zoals van tevoren bedacht dan kan het die hogere rentelasten dragen,  
de aflossingen betalen en blijft er geld over om te investeren.  
De directie van de Leeuwerik gaat mee over naar de nieuwe koper en ziet ineens grote kansen.  
Ze hebben de neiging een optimistisch businessplan te schrijven. Dat komt ook goed uit om de banken 
over de streep te trekken. Dus pas op. Als die omzetverwachtingen tegen vallen dan gaan eerst de  
investeringen eraan en vervolgens kom je op het strafbankje bij de bank terecht. Het is dus van belang  
om het businessplan goed te controleren. 
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Privat equity functioneert zo als een recycle bedrijf. Het koopt 
bedrijven die niemand anders wil hebben en vaak een kwijnend 
bestaan lijden. Die bedrijven worden opgelapt, er wordt geïnves
teerd en er wordt gegroeid. Tot zover geen probleem.  
Na een aantal jaren moet het bedrijf weer verkocht worden.  
Ons investeringsfonds heeft geld geleend van de pensioenfondsen. 
Die is een mooi rendement beloofd. 8% per jaar. Om dat te  
realiseren moet “de Leeuwerik” weer verkocht worden.  
De meeste private equity fondsen verdienen hun geld bij de  
verkoop van de onderneming. Ze zijn doorgaans niet zo geïnte
resseerd in tussentijds dividend. Het model is kopen, verbeteren, 
verkopen en dan cashen.  Bij die verkoop begint voor de  
Leeuwerik het probleem.

Bij overnames gaat de aandacht in eerste instantie uit naar werk
gelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Die zijn bij een private equity 
overname doorgaans niet zo in het geding. De werkgelegenheids
effecten zijn hierboven al besproken. Arbeidsvoorwaarden zijn vaak 
ook niet in het geding omdat de aandelen worden overgenomen 
en daarmee in de rechtspositie van de mensen weinig verandert. 
Pensioen kan een punt zijn, als het concernpensioenfonds verlaten 
moet worden. De businesscase en de financiering worden in dat 
rijtje aandachtspunten nogal eens vergeten en dat is zonde, want 
daarin ligt de toekomst van het bedrijf besloten. Toen ik bij een van 
de laatste overnames, die ik begeleid heb, naar de business case 
vroeg, zei de eigenaar van het private equity fonds dat dat de eerste 
keer was dat hem daarna gevraagd werd namens een OR. Kenne
lijk worden er vaak niet de juiste vragen gesteld. 

WERKGELEGENHEID EN  
ARBEIDSVOORWAARDEN

PRIVATE EQUITY IN DE RECYCLING

Het businessplan De Ondernemingsraad 
heeft recht op het businessplan. Dat valt onder  
het informatierecht van de WOR. Als de directie 
zegt dat dat er niet is, dan is dat niet waar, het heet 
hoogstens anders. Businesscase b.v. Private equi-
ty moet een aanvullende financiering afsluiten bij 
de bank, daar hoort bij een financieel overzicht 
voor de looptijd van de lening, met de omzet, de 
kosten, de aflossingen en de investeringen.  
Zonder dat stapt de bank er niet in. Het is er altijd. 

De directie Private-equity heeft niet de  
ambitie om het bedrijf zelf dagelijks te leiden. 
Bovendien missen ze de kennis en de ervaring in 
die specifieke sector. Ze zijn tot op zekere hoogte 
afhankelijk van de directie. Om ervoor te zorgen 
dat de directie zich vijf slagen in de rondte werkt 
om het bedrijf in waarde te laten stijgen kan de 
directie zich inkopen. De directie krijgt dan een 
aandelenpakket.  De prijs daarvan is zo hoog dat 
als de zaak onverhoopt klapt,  de directieleden in 
privé een groot probleem krijgen.

Management Buy Out Het verschil  
tussen wat men een “management buy out”noemt 
en een overname door een investeringsfonds  
bestaat dan ook nauwelijks. Bij een management 
buy out zoekt de directie zelf een investeerder om 
het bedrijf te kopen. De constructie is hetzelfde.  
De directie krijgt een deel van de aandelen, het 
grootste gedeelte zit bij de investeerder, want die 
financiert ook het leeuwendeel van de koopsom.

Werkgelegenheid en 
arbeids voorwaarden 
staan bij een derge
lijke over name vaak 
niet onder druk.  
Let dan ook met name 
op de businesscase. 
Kunnen alle beloftes 
waar gemaakt  
worden?

Als er geen strategische partij voor de Leeuwerik gevonden 
kan worden dan is een ander investeringsfonds de nieuwe 
koper. Die wil hetzelfde trucje uithalen. Het zal echter voor 
de nieuwe koper bijzonder lastig worden om dezelfde groei 
in resultaten en omzet te realiseren als de eerste koper dat 
gedaan heeft. Die kocht een verwaarloosd bedrijf en kon dat 
tot waarde brengen. Nummer twee moet met een goed lopend 
bedrijf door blijven groeien. En de bomen gaan nu eenmaal 
niet tot in de hemel. De tweede koper zal minder kunnen 
groeien en dan gaat er relatief meer geld naar de aflossingen. 
Bij de doorverkoop aan een nieuw private equity fonds is het 
zaak het bedrijfsplan bijzonder goed te bekijken en daar nog 
steviger over te onderhandelen. 

DE VOLGENDE RONDE

S lui t ,  a l s  da t nodig i s ,  een sociaal plan af voor  de o vername. 
Meer dan de tran si t i ekosten va l t  e r  daarna n i et  meer te  halen .
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Peter Meijer Adviseur van Ondernemingsraden 

Als adviseur van ondernemingsraden heb ik de laatste jaren meer dan 70 fusies en overnames beoordeeld en er vervolgens samen 
met ondernemingsraden en bonden het beste van gemaakt. De verkoper wil er vanaf, de koper wil het graag hebben, ze hebben er 

allebei veel tijd en energie in zitten, dus is er vaak voor de collega’s in de onderneming meer te bereiken dan vooraf bedacht is.

MAIL pm@petermeijer.nl                 MOBIEL 06 53323526                WEBSITE www.petermeijer.nl

de aasgieren
De andere categorie private equity noemen we aasgieren. 
Het bekendste voorbeeld in de Nederlandse geschiedenis is 
VendexKBB. KKR een groot Amerikaans private equity fonds 
haalde VendexKBB van de beurs voor 2,4 miljard. Het onroe
rend goed werd verkocht voor 1,3 miljard en de Hema voor 
ruim 1 miljard. Toen moest de grote uitverkoop nog beginnen. 
De Bijenkorf, Hunkemoller, Vroom en Dreesman, Dixons, 
Dynabyte, It’s, Schaap en Citroen en M&S mode werden ook 
verkocht. Geschatte opbrengst 5 miljard. Uiteindelijk ging V&D 
failliet en ging de Hema jarenlang gebukt onder hoge schul
den. Over dit type “investeringsfondsen” een andere keer. 

Laat de ondernemings
raad de businesscase 
opvragen. Die is er  
altijd. Zonder business 
case stapt de bank  
er niet in.

*

LEEUWERIKEN PASTEI
Een jonge ondernemer koopt van een relatie een 
container leeuweriken pastei.  Thuis schenkt hij 
een glaasje wijn in en smeert wat op een toastje. 
Zijn vriendin kan de prut net ontwijken als hij het 
met een grote boog uitspuugt. Niet te eten!  
Woedend belt hij zijn handelspartner.  
De reactie: “Eten, eten? Het is niet om te eten het  
is voor de handel”. Met veel bedrijven gaat het  
dezelfde kant op. Ze zijn niet om mee te onder-
nemen, om een boterham mee te verdienen en 
klanten van producten te voorzien, maar voor de 
handel. Dat is voor de werknemers buitengewoon 
vervelend. Als de onderneming verkocht wordt 
voelt dat doorgaans als een bedreiging en wie 
vindt het nu leuk als handelswaar behandeld te 
worden?

De rente is laag, de aandelenbeurzen blijven  
onzeker, dus veel kapitaalverstrekkers, zoals  
pensioenfondsen, zoeken hun heil bij private  
equity fondsen. Die garanderen een rendement 
van 8%. Er is dus heel veel geld beschikbaar voor 
de overname van bedrijven. Dat heeft tot gevolg 
dat de prijzen van over te nemen bedrijven stijgen, 
niet omdat ze beter presteren maar vanwege de 
concurrentie tussen de kopers. Dat maakt dat 
strategische partijen minder kans maken. Er zal 
de komende jaren door private equity weer veel 
overgenomen worden. 

Het kan voor individuele ondernemingen in eerste 
instantie een uitkomst zijn. Vanuit een wat breder 
perspectief is het wel zorgelijk. Om dat duidelijk te 
maken een anekdote.  

PRIVATE EQUITY KRIJGT 
STEEDS MEER GELD

#1 P R I VAT E  E Q U I T Y

CONCLUSIE 
Een overname door private equity, van de recycling soort, 
heeft zijn voors en tegens. Voor zijn doorgaans de werk
gelegenheid, de groei en de nieuwe mogelijkheden. Tegen is 
dat de onder neming zelf handelswaar wordt en met een aantal 
jaar weer verkocht wordt. Het definitieve oordeel hangt af van 
de kwaliteit van de plannen. De “Business case” geeft een 
goed inzicht in die plannen, beoordeel die zorgvuldig. 


