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Woord vooraf 

 

 

Het schrijven van een thesis is geen eenvoudige opgave. Daarom willen wij een aantal mensen 

bedanken die ons hebben geholpen om dit tot een goed einde te brengen. 

 

Allereerst willen wij dr. Miguel Meuleman bedanken voor de kans die hij ons gaf dit boeiende 

onderwerp te behandelen. Alsook voor zijn opbouwende kritiek, die verschillende nuanceringen 

en verbeteringen aan deze eindverhandeling mogelijk maakten. Hij stond ons met raad en daad 

bij en wij konden steeds bij hem terecht met onze vele vragen. Daarnaast willen wij Bart Van 

Hoe bedanken voor zijn bijdrage aan de samenvoeging van de databases en tevens het 

beantwoorden van onze vragen. Ook Magnus Temmerman en Martijn Smet hielpen bij het 

ontwerpen van de database en hiervoor willen wij hen bedanken. Daarnaast willen we Prof. dr. 

ir. Sophie Manigart en dr. Tom Van Acker bedanken om de taak op zich te nemen als promotor 

en commissaris.  

  

Ook niet te vergeten danken wij onze vrienden die ons bleven steunen in deze periode en steeds 

klaar stonden met een luisterend oor. 

 

Verder  willen wij een woord van dank uitspreken naar onze ouders voor de morele en financiële 

steun gedurende onze universitaire studies.  

 

Verder willen wij elkaar bedanken voor de wederzijdse steun. Door elkaars positieve energie 

bleven wij ook op moeilijke momenten goed doorwerken. Het was een proces van geven en 

nemen waarbij het resultaat uiteindelijk meer is dan we individueel ooit zouden hebben 

gerealiseerd. 
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Inleiding 

 

Bij een management buyout wordt de onderneming (of een divisie van een grotere 

onderneming) overgenomen met behulp van het management. Een management buyout is een 

techniek die op het einde van de jaren ’60 en in het begin van de jaren ’70 in de Verenigde 

Staten ontstond en met een aantal jaren vertraging ook naar het Verenigd Koninkrijk 

overwaaide. Daar het Verenigd Koninkrijk één van de eerste landen is die hiermee in 

aanraking kwam, en bijgevolg al een rijke geschiedenis kent, zal deze thesis ook alleen op dit 

land gebaseerd worden.  

 

Management buyouts zijn een belangrijk fenomeen. Het aantal buyouts was tot voor de 

huidige crisis gestegen, maar heeft tijdens deze crisis een sterke terugval gekend. Het is een 

bijzondere vorm van bedrijfsovername aangezien het bestaande management een goed beeld 

heeft van de onderneming en de opportuniteiten in de toekomst. Vaak beschikt het bestaande 

management niet over voldoende kapitaal en wordt er extra kapitaal aangetrokken via 

financiële instellingen of onder de vorm van durfkapitaal of private equity, verstrekt door 

externe investeerders.  

 

De bedoeling van deze thesis is een antwoord te vinden op de vraag in welke mate de relatie 

tussen de private equity bedrijven en de banken een invloed heeft op de performantie van de 

management buyouts. Daar deze relatie in de bestaande literatuur nauwelijks onderzocht is 

probeert deze thesis dit tekort op te vangen. Andere relaties zoals tussen de banken en het 

bedrijf dat de buyout ondergaat kwamen wel reeds aan bod, alsook de relatie tussen het 

private equity bedrijf en het bedrijf dat de buyout ondergaat. De link tussen de private equity 

bedrijven en de banken en vooral hun impact op de bedrijven die de buyout ondergingen 

vormt, buiten enkele recente werkstukken, een leegte in de bestaande literatuur. Bovendien 

wordt in deze thesis gewerkt met een unieke database van 2.229 bedrijven en maar liefst 

13.536 observatiejaren, wat zorgt voor een extra toegevoegde waarde. 

 

Deze thesis bestaat uit twee basisdelen. Het eerste deel betreft een uitgebreide literatuurstudie. 

Het tweede deel is een empirisch onderzoek. 
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De literatuurstudie is onderverdeeld in vier subsecties. De eerste sectie, de introductie, 

bespreekt de verschillende partijen. In de tweede sectie wordt kort gekeken  naar de motieven 

voor het uitvoeren van een buyout. Daarna worden in sectie drie de verschillende soorten 

performantie besproken. Als laatste, worden in sectie vier de relatie en de reputatie toegelicht. 

In deze sectie worden de hypotheses opgebouwd voor de empirische studie.  

 

In deel twee worden vervolgens de databases en variabelen besproken. Daarna komt de 

univariate en bivariate analyse aan bod en worden de resultaten besproken aan de hand van 

verschillende multivariate regressies.  
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1. Introductie 

 

In deze inleiding worden de drie grote delen van deze thesis naar voor gebracht. Eerst wordt 

er dieper ingegaan op de vraag wat de term ‘buyout’ precies inhoudt. De bedrijven die een 

buyout ondergingen zijn de eerste grote partij in dit onderzoek. Daarna worden de twee 

andere partijen toegelicht namelijk de banken en de private equity spelers. 

 

1.1. Buyout 

 

Om een goed beeld te krijgen van wat een buyout precies inhoudt, wordt hier eerst dieper op 

ingegaan. De verschillende types komen aan bod, vervolgens het ontstaan van de management 

buyouts en het belang van de management buyouts.  

1.1.1. Verschillende types buyouts 
 

Wright et al. (2000) omschreef een buyout als volgt: 

 

“ Buyouts cover a variety of closely related organizational forms, in which a Group of 

individuals or investors (as opposed to publicly owned entities) attains significant 

equity ownership in an enterprise.”(Wright et al. (2000)) 

 

Eerst en vooral, kan bij buyouts een opdeling gemaakt worden naar het soort management dat 

de overname uitvoert. Indien dit het bestaand management is, noemt men deze buyout een 

management buyout (MBO). Een MBO heeft betrekking op een aandelenacquisitie in welke 

het bestaande management een belangrijk deel van het eigen vermogen voor zijn rekening 

neemt. Dit deel kan een meerderheid betekenen in een kleinere overname. Is het een extern 

management dat het bedrijf overneemt, dan wordt dit aangegeven met de naam management 

buyin (MBI). Een combinatie van een buyin met een buyout is een BIMBO, een buyin-

management buyout. Bovendien kunnen ook werknemers deel uitmaken van de partij die de 

overname uitvoert, dit wordt dan aangeduid met de term management employee buyout 

(MEBO). Wordt er verder in dit stuk gesproken over een buyout, dan slaat dit op 1 van de 

vorige vier types.  
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Bij elk van deze vormen bestaat de mogelijkheid om beroep te doen op verschillende soort 

financiering. Indien de overname met veel schulden gefinancierd wordt, gaat men de term 

leveraged aan de naam toevoegen (LBO). Als ze beroep doen op een private equity bedrijf, 

spreekt men in de literatuur meestal van een equity ondersteunde buyout.  

 

Een ander onderscheid kan gemaakt worden op basis van wie het initiatief neemt om over te 

gaan tot een buyout. Ofwel neemt het management het initiatief, dit krijgt de term 

management buyout, ofwel is het mogelijk dat het initiatief genomen wordt door een derde 

partij zoals een private equity bedrijf, een venture capitalist of een business angels. Wanneer 

dit het geval is, spreekt men van een institutionele buyout (IBO). 

 

Een ander kenmerk van een buyout waarop men een onderscheid kan maken, is de 

uitgangssituatie voor de uitkoop: offensief of defensief. De laatste jaren is er een trend waar te 

nemen van de zogenaamde defensieve naar de meer offensieve buyout. Onder een defensieve 

buyout wordt een buyout verstaan dat als doel heeft de precaire financiële balanssituatie te 

verbeteren. De buyout is de laatste mogelijkheid om moeder of dochter voor faillissement te 

behoeden. Bij een offensieve buyout is de reden van verkoop niet gelegen in een precaire 

financiële situatie doch veeleer in een bezinning van de moeder op haar kernactiviteiten. Een 

bezinning die kan uitmonden in een herstructurering van een concern met als mogelijk gevolg 

het verzelfstandigen van divisies of werkmaatschappijen.  

 

Een laatste heel belangrijke opdeling kan ook gemaakt worden naar de verschillende bronnen 

van buyouts. Men gaat een opdeling maken naargelang de hoedanigheid van het bedrijf 

waarin geïnvesteerd wordt. Dit is ook de belangrijkste verdeling van CMBOR (Centre for 

Management Buyout Research) 

 

Tabel 1 (Panel A en B) geeft de verschillende bronnen weer met elk hun specifieke aantal 

transacties en hun waarde. Hierna wordt elk van deze bronnen kort toegelicht. 
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Tabel 1: Bronnen van alle management buyouts/ buyins: aantal en waarde (2000-2009) 

Panel A: Aantal bronnen van alle management buyouts/ buyins (%, 2000-2009) 

 

(Voor het jaar 2009 enkel cijfers van de eerste 6 maanden.) 

Bron: CMBOR/BarclaysPrivateEquity 

 

Panel B: Waarde bronnen van alle management buyouts/ buyins (%, 2000-2009) 

 

(Voor 2009 enkel cijfers van de eerste 6 maanden.) 

Bron: CMBOR/BarclaysPrivateEquity 

 

Een eerste mogelijkheid hierbij is een public to private buyout. Ze vertegenwoordigen een 

klein aantal van de transacties, dit aantal is ook sterk gedaald de laatste jaren, maar in 

monetaire termen uitgedrukt zijn ze heel belangrijk (zie Figuur 1). Dit is ook de reden 

waarom deze vorm van transacties reeds veel in de literatuur besproken werd.  
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Figuur 1: Public to Private Buyouts/Buyins  (£ million, 1985 – 2008) 

 

Bron: CMBOR/Barclays Private equity 

 

Publieke bedrijven hebben op zich veel voordelen zoals de verhoogde liquiditeit van de 

aandelen, mogelijkheden voor oprichters en ondernemers om hun winst veilig te stellen en 

mogelijkheden om opties te gebruiken in compensatiepakketten. Ook hebben publieke 

ondernemingen een hoge graad van zichtbaarheid en kunnen ze via de mediabelangstelling 

aan marketing doen. Bovendien is het zo dat publieke bedrijven makkelijker andere bedrijven 

kunnen overnemen door gebruik te maken van hun eigen aandelen voor de financiering van 

de aankoop. Een nadeel van beursgenoteerde bedrijven is de doorgaans korte termijn visie. 

 

Een eerste mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de focus van de onderneming opnieuw 

gericht is op de ondernemingswaarde is een buyout. Hierdoor ontstaan de voordelen die bij 

een private onderneming horen, namelijk een verbeterde sturing door de 

ondernemingsstructuur, een vermindering van verspilling van productiehulpmiddelen en 

taksvoordelen. Bovendien zal er een sterkere nadruk gelegd worden op performantie binnen 

het bedrijf en op de lange termijn waarden van het bedrijf . Daarenboven valt de kost om op 

de beurs te staan weg en kan de overname gezien worden als een defensieve strategie tegen 

vijandige overnames. Dit type buyout wordt een public to private transactie genoemd. Dit is 

een publiek bedrijf dat van de beurs gehaald wordt. Het omgekeerde bestaat ook, dan vindt na 

de overname opnieuw een publieke plaatsing van aandelen plaats. Dit wordt een Secundary 
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Initial Public Offering (SIPO) genoemd. Het bedrijf zelf wordt een reverse leverage buyout 

company (reLBO company) genoemd. 

 

Een tweede mogelijkheid is een divisionele buyout. Hierbij wordt slechts een deel van het 

bedrijf overgenomen. Dit gebeurt vaak wanneer het bedrijf zelf vindt, dat dit onderdeel niet 

meer past in de strategie van het bedrijf en het dus zelf wil afscheuren of wanneer het 

onderdeel een eigen koers wil varen, meestal op initiatief van het management (MBO). Een 

divisionele buyout kan men nog verder onderverdelen. Naargelang de nationaliteit van het 

moederbedrijf kan men spreken van een foreign parent buyout of een local parent buyout. Een 

foreign parent buyout komt voor wanneer het moederbedrijf gevestigd is in een ander land. 

Dit komt vaak voor wanneer het moederbedrijf internationaal gesitueerd is. Hiertegenover 

staat de local parent buyout waarbij het moederbedrijf in hetzelfde land gevestigd is.  

 

Daarnaast is er nog een family en private buyout. Bij deze vorm van buyout wordt een 

familiebedrijf overgenomen die in private handen is. Dit is meestal het gevolg van het feit dat 

de oorspronkelijke stichter niet langer meer in staat is om alles op te volgen en er geen 

opvolging aanwezig is binnen de familie.  

 

Het bedrijf dat overgenomen wordt, kan ook een bedrijf zijn dat juist failliet ging, in de 

literatuur noemen ze dit bedrijven uit receivership (faillissement). Het grootste voordeel bij 

een overname van een bedrijf in faillissement, is dat men de schuldenberg niet moet 

overnemen. 

 

Soms wordt ook gesproken van een public buyin. Dit is het geval wanneer een individu of een 

groep van individuen een meerderheidspakket koopt in een beursgenoteerd bedrijf. Dit is in 

de loop van de tijd echter wel verdwenen en komt de laatste tien jaar nauwelijks voor (Tabel 1 

Panel A en B).  

 

Een andere element dat de laatste jaren helemaal is verdwenen, is de privatisering. Dit is waar 

te nemen in Tabel 1 (Panel A en B). De term privatisering wil zeggen dat de overheid of een 

andere autoriteit een bedrijf of een meerderheidaandelenpakket verkoopt.  
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Als laatste is het ook mogelijk dat er in het bedrijf dat wordt overgenomen, in het verleden 

reeds een buyout heeft plaatsgevonden. Deze soort buyout krijgt de naam secundaire buyout. 

Volgen er daarna nog buyouts is er sprake van een tertiaire -, quartaire -, … buyout.1 

 

1.1.2. Belang van management buyouts 
 

1.1.2.1. Belang van de buyouts in het Verenigd Koninkrijk t.o.v. het belang  
  in continentaal Europa  

 

Door de verschillende begintijdstippen en de verschillende groeisnelheden van het Verenigd 

Koninkrijk en de continentale Europese markt, kent de evolutie van de verschillende 

individuele buyout markten grote verschillen. Het Verenigd Koninkrijk was één van de eerste 

buyoutmarkten en heeft een sterke groei achter de rug en is al heel lang de grootste buyout 

markt in Europa. Dit komt ook heel duidelijk naar voor in Tabel 2 (Panel A en B). Wat direct 

opvalt als men naar het aantal buyouts kijkt (Tabel A), is het feit dat vooral Frankrijk en 

Duitsland het heel goed doen. De laatste jaren is ook Nederland uitgegroeid tot een grote 

speler op de buyout markt. Een andere belangrijke macht, namelijk Italië, is ook een grote 

speler. Hier dient gekeken te worden naar het laatste volledig jaar, jaar 2008. In dit jaar valt 

ook op dat vooral Spanje maar niet lijkt te kunnen aanpikken bij de top. Hetzelfde krijgt men 

te zien, als naar de absolute waarde van de buyouts (Panel B) wordt gekeken. In Tabel 2 

wordt de absuolute grootte van de buyouts weergegeven en het valt op dat de waarde van de 

buyouts in Europa groter wordt dan in het Verenigd Koninkrijk. Met een beperkt aantal extra 

buyouts halen ze toch een veel hogere buyoutwaarde. Indien echter per land gekeken wordt, 

blijft het Verenigd Koninkrijk veruit de grootste.  

  

                                                 
 
 
1 Hierna zal meerdere malen het woord buyout naar voor komen. Hierbij is het belangrijk om in het achterhoofd 
te houden dat dit alle mogelijke vormen van buyouts omvat. 



10 
 

Tabel 2: Aantal en waarde van buyouts/buyins in continentaal Europa en het VK (2000-2009) 

Panel A: Aantal van buyouts/ buyins (2000-2009) 

 

Bron : CMBOR/Barclays Private Equity 

(Voor jaar 2009 enkel cijfers van de eerste 6 maanden) 

 

Panel B: Waarde van buyouts/ buyins (€million, 2000-2009 ) 

 

Bron : CMBOR/Barclays Private Equity 

(Voor jaar 2009 enkel cijfers van de eerste 6 maanden) 
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1.2. Private equity 

 

1.2.1. Definitie 
 

De European venture capital association (EVCA) omschrijft Private Equity als volgt:  

 

“Private equity provides equity capital to enterprises not quoted on a stock market. 

Private equity can be used to develop new products and technologies (also called 

venture capital), to expand working capital, to make acquisitions, or to strengthen a 

company’s balance sheet. It can also resolve ownership and management issues. A 

succession in family-owned companies, or the buyout and buyin of a business by 

experienced managers may be achieved by using private equity funding.” (EVCA) 

 

Deze thesis concentreert zich vooral op private equity. Voor sommige auteurs verwijst private 

equity alleen naar investeringen voor management buyouts en buyins. Één van deze auteurs is 

het Centre For Management Buyout Research (CMBOR). Deze thesis bevat echter alle 

soorten van buyouts.  

 

1.2.2. Werking van de private equity markt 
 

Figuur 2 schetst de situatie van de werking van de private equity markt. In deze markt spelen 

3 belangrijke partijen een rol die elk in relatie staan met elkaar. Eerst en vooral zijn er de 

uitgevers, dit zijn de bedrijven die kapitaal zoeken, hierbij zal de aandacht vooral liggen op 

het gedeelte van ‘change in ownership’ omdat dit het dichtst aanleunt bij buyouts. Deze 

partijen gaan dus op zoek naar andere partijen die geld willen investeren in hun bedrijf of 

project. Men vindt dit geld meestal bij de investeerders, dit is de tweede partij. Figuur 3 geeft 

de belangrijkheid van elke investeerder weer. De pensioenfondsen zijn het grootst, gevolgd 

door de fund of funds. De investeerders kunnen rechtstreeks in contact staan met de uitgevers 

maar ze kunnen ook gebruik maken van een tussenpersoon. Dit zijn onder andere de private 

equity bedrijven, zoals men die kent. De limited partnerships nemen het overgrote deel voor 

hun rekening. De andere tussenpersonen zoals de ‘Small Business Investement Companies’ 

en de beursgenoteerde investeringsmaatschappijen zijn stilaan verdwenen. Bij de 
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beursgenoteerde bedrijven ligt dit hoogstwaarschijnlijk aan het feit dat het lange termijn 

perspectief van private equity niet in overeenstemming is met het korte termijn denken van de 

beurs. De tussenpersonen hebben een heel belangrijke taak binnen het systeem. Zij helpen 

beide andere partijen. Enerzijds helpen ze de uitgevers met het zoeken naar vers kapitaal en 

zijn ze in staat om hun contacten aan te spreken zodat men sneller geld kan vinden. 

Anderzijds helpen ze de investeerders door het bedrijf dat geld zoekt zelf te controleren en 

ook verder te monitoren. Dit heeft als grote voordeel dat alles dan gecentreerd zit. Als alle 

investeerders apart alle bedrijven moeten controleren verliezen ze heel veel geld. Dit verklaart 

ook het grote succes van de private equity bedrijven. Zelf de transacties waarbij men geen 

gebruikt maakt van een tussenpersoon, komen er meestal pas nadat men heeft opgemerkt, dat 

een private equity bedrijf ook een belangrijke participatie heeft genomen.  

 

Figuur 2: Werking van de private equity markt 

 

Bron: The Economist of private equity market (derde kwartaal 1998) 
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Figuur 3: Bronnen van nieuw verzameld kapitaal (%, 2008) 

 

Bron: PEREP_Analyics, EVCA/Thomas Reuters/PwC, BVCA 

 

1.2.3. Belang 
 

Aangezien deze thesis over de buyout markt gaat van het Verenigd Koninkrijk, wordt hierop 

de nadruk gelegd. Volgens een onderzoek van consultanten van Ernst en Young die in ‘De 

Tijd’ is verschenen (08/12/2009),  is de markt van het Verenigd Koninkrijk de derde 

interessantste markt voor durfkapitaal en private equity investeringen na Verenigde Staten en 

ook Canada.  

 

Figuur 4: Trends van buyouts / buyins (£ million , 1979-2009) 

 

(Voor jaar 2009 enkel gegevens voor het eerste kwartaal.) 

Bron: CMBOR/Barclays Private Equity  
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Figuur 4 is een grafiek die opgesteld is door het Centre for Management Buyout Research en 

toont het belang van private equity ten opzichte van de totale hoeveelheid buyouts en 

buyins,2, dit niet alleen in aantal maar ook in monetaire waarde van de buyouts. Op Figuur 4 

wordt de evolutie van zowel de aantallen als de waarde van de ‘buyouts ondersteund door 

private equity bedrijven’ weergegeven en hierbij is kenmerkend dat dezelfde fases 

doorgemaakt worden als de buyouts in het algemeen. De piek van de private equity 

ondersteunde buyouts uitgedrukt in monetaire waarde, is dezelfde als bij de totale buyouts, in 

2007. Daarna volgt de waarde, de waarde van de totale buyouts. De Private Equity 

maatschappijen voelen eveneens de kredietcrisis en hierdoor verminderen ze hun activiteiten, 

zowel in waarde als in aantal.  

Indien enkel naar de aantallen en niet naar de waarde gekeken wordt, kan er over het 

algemeen gesteld worden dat van alle buyouts maar de helft met private equity gefinancierd 

worden. Als men echter naar de waarde van de transactie kijkt, ziet men een totaal ander 

verhaal. Het valt direct op dat de private equity waarde een heel groot deel uitmaakt van de 

totale waarde. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat men vooral voor de grote buyouts 

gebruik gaat maken van private equity, wat logisch is aangezien men voor deze transacties het 

meest financiering nodig heeft. Het beste voorbeeld van het stijgend belang van private equity 

is de overname van Alliance Boots door een private equity bedrijf namelijk de KKR 

(Kohlberg, Kravis, Roberts) in april 2007. Alliance Boots is namelijk het eerste FTSE 100 

(Financial Times Stock Exchange 100) bedrijf dat opgekocht is door een private equity 

bedrijf. Dit was een belangrijk moment omdat deze transactie voor de eerste keer de echte 

macht van de private equity bedrijven aantoonde.  

  

                                                 
 
2 Indien men verder in deze thesis over buyouts spreekt bedoeld men de verschillende soorten buyouts. 
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1.2.4. Stopzettingsprocessen van buyouts door Private  
 equity maatschappijen 
 

Figuur 5: Types van stopzettingsprocessen van UK buyouts/ buyins (aantal , 1989-2009) 

 

Bron: CMBOR 

 

Bij het bekijken van de bedrijven die een private equity ondersteunde buyout ondergingen, 

kan worden opgemerkt dat er enkele buitenbeentjes te signaleren zijn (Figuur 5). Zo is er ten 

eerste de periode 1990-1994, de eerste economische crisis. Ook de periode na de 

terreuraanslag in 2001 op de WTC torens was, samen met de internetbel, de aanzet voor een 

tweede economische recessie. Een derde en laatste recessie is deze die tot op de dag van 

vandaag nog altijd bestaat en op het einde van 2007 werd ingezet namelijk de kredietcrisis die 

overging in een mondiale crisis zonder voorgaande.  

 

Wat direct opvalt bij deze drie recessieperiodes, is het feit dat het aantal receiverships 

(faillissementen) heel sterk stijgt. Het aantal beursintroducties in deze recessieperioden zijn 

heel beperkt, maar van dit beperkt aantal ligt de waarde van de beursintroducties hoger. Het 

aantal beursintroducties in 2008 en 2009 is zelf gereduceerd tot nul, dit is waarschijnlijk te 

wijten aan de economische crisis. In het Verenigd Koninkrijk is het zo, dat de trade sale 

(verkoop van het bedrijf) de meest voorkomende vorm is van stopzetting behalve in de 

recessieperiodes. Een duidelijke stijgende trend over de verschillende periode is te merken bij 

de MBO/MBI (secundaire buyouts en buyins). Dit is het geval wanneer een private equity 

ondersteunde buyout opnieuw wordt overgenomen door een ander management. Het gaat hier 

voornamelijk over middelgrote transacties waarvan het bedrijf veel cash genereert en 
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gevestigd is in een mature sector. Deze bedrijven kunnen makkelijker nieuwe leningen 

aangaan bij herstructurering. Het aantal stopzettingen in het Verenigd Koninkrijk heeft een 

record niveau bereikt in 2007, grotendeels door de trade sales en in beperkte mate de 

secundaire buyouts. In 2007 waren er 423 stopzettingen die samen goed waren voor een 

waarde van 24,1 miljard pond. Na 2007 volgen de exits de tendens van de gewone buyouts. In 

2008 waren er nog slecht 331 exits ter waarde van 9,9 miljard pond en op het einde van 2009 

waren er 245 exits afgerond ter waarde van 2.5 miljard pond.  

 

1.3. Banken 

 

Na de buyout bedrijven en de private equity bedrijven is er nog een derde belangrijke partij 

die betrokken is bij de buyout van een bedrijf namelijk de banken. Deze partij is ook terug te 

vinden bij de investeerders in de private equity fondsen maar een veel belangrijkere taak is het 

verlenen van bankleningen. Deze taak wordt hieronder verder besproken. 

 

1.3.1. Taak  
 

In het traditioneel bankenmodel is de hoofdtaak van de banken binnen de buyout markt, het 

geven van de financiering aan de buyout bedrijven. De mogelijkheid is er om deze 

financiering alleen te doen bij kleine buyouts of in syndicaatvorm bij grotere buyouts.  

 

In het moderne bankenmodel krijgen de banken een andere taak. Dan hebben ze niet zozeer 

de taak van ontlener maar vooral de taak van organisator. De leidende bank gaat andere 

banken contacteren met als opdracht een zo groot mogelijke lening te verkrijgen waarbij de 

voorwaarden zo gunstig mogelijk zijn. (Wright (2008)).  

 

Als men met verschillende banken samenwerkt kan men spreken van een syndicaat. Een 

syndicaat bestaat uit arrangeurs en deelnemers. De syndicaatbegeleider wordt geselecteerd 

door de kredietnemer. Deze begeleider onderhandelt over de contractvoorwaarden en gaat na 

of de plaatsing van de lening op een best effort basis gebeurt of via een vaste verbintenis. 

Deze afspraken zijn dan bindend voor heel het syndicaat. Vervolgens hebben deze leidende 

arrangeurs de verantwoordelijkheid om de deelnemers te screenen, alles te bewaken en te 

coördineren. Arrangeurs zijn verantwoordelijk voor de leningdocumentatie, 
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zekerhedenadministratie en de voorwaardenhandhaving. Voor deze diensten verdienen de 

lead arrangers een extra honoraria die zij delen met de kredietverstrekkers die co-begeleiders 

worden. De begeleider heeft functies als liquiditeitverzekeraar in geval van een onverwachte 

verslechtering (Elsas en Krahnen (1998)) en leidende onderhandelaar als kredietnemers 

financieel noodlijdend worden. Deze eisen worden het best vervuld door goede geldschieters 

die een sterke reputatie hebben. Mullineaux en Lee (2004) constateert dat ondanks de 

toetreding van nieuwe syndicaatdeelnemers, de markt meer geconcentreerd geworden is in de 

jaren voor zijn onderzoek als gevolg van de consolidatie onder de grote banken.  

 

De banken kunnen voorwaarden opleggen aan de bedrijven die de mogelijkheid geven aan de 

banken om de bedrijven beter onder controle te houden. Men heeft drie verschillende types 

convenanten.  

Het eerste zijn de ‘one-to-one cash cover convenanten’. Deze houden meestal in dat het 

bedrijf de interesten en afbetalingen moet kunnen betalen uit de cash die men genereert.  

Daarnaast zijn er de ‘net assets convenanten’. Deze omvatten het gegeven dat de waarde van 

de net assets groter moet zijn dan de lening die men daarvoor aangaat.  

Als derde convenanten zijn er ook nog de ‘interest cover convenanten’, wat wil zeggen dat het 

bedrijf de interesten moet kunnen betalen met hun winst voor belasting. (Wright (2008)). Er 

wordt ingegrepen als de waarde van de voorwaarde onder een bepaald niveau zakt. De bank 

kan op verschillende manieren reageren, waarvan de meest drastische het stopzetten van de 

lening is. Sommige banken kunnen al dan niet onder druk van bijvoorbeeld een private equity 

speler, instemmen om minder strenge voorwaarden op te leggen. Deze ‘cov-lite’ leningen, 

zoals ze genoemd worden, zijn convenanten die niet veel getest worden of die soms heel 

soepel geïnterpreteerd worden.  

 

Het belang van banken hangt af van het type buyout. Het is duidelijk dat men bij een buyout 

waar men veel externe financiering nodig heeft, meer beroep zal doen op banken dan bij 

management buyout waar het management een groot deel investeert. Ook de grootte van de 

buyout is van belang. Bij een grotere buyout zal meer beroep moeten gedaan worden op 

banken dan bij kleinere buyouts.  
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1.3.2. Belang 
 

Banken spelen een heel belangrijke rol bij de buyouts. Het belang van banken wordt 

weerspiegeld in Figuur 6, waarop men direct kan zien dat schulden het grootste deel van de 

transactie financieren. In 2008 en 2009 was ‘equity’ wel het belangrijkste bestandsdeel van de 

buyout. Het aandeel van ‘debt’ viel terug van 51 % in 2006 tot 31 % in 2009, het laagste 

percentage gemeten door CMBOR. Dit is ondermeer te wijten aan de kredietcrisis die er voor 

zorgde dat banken minder risico’s namen en minder leningen uitgaven. Als deze crisis terug 

afneemt zal het percentage zich waarschijnlijk herstellen. Zeker als men de static trade-off 

theorie en zelf de pecking order theorie zou volgen. De leningen van banken zijn en blijven 

dus zeker heel belangrijk.  

 
Figuur 6 : Gemiddelde dealstructuur bij verschillende types van financiereing (%, 1995-2009) 

 

Bron : CMBOR/Barclays Private Equity 
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2. Motieven van buyouts 

 

Men kan verschillende redenen hebben om een buyout uit te voeren. Deze redenen kunnen 

elkaar soms gedeeltelijk overlappen. De mogelijkheid bestaat ook dat redenen samen 

voorkomen. In deze thesis wordt de opsomming van Renneboog (2005) gebruikt. Deze 

opsomming gaat in essentie over de motieven van public to private. Opmerkelijk is dat er 

ondanks de grote verschillen, ook heel veel gelijkenissen zijn en dat deze motieven ook 

toepasbaar zijn op de andere types buyouts. Deze uiteenzetting van de motieven van 

Renneboog worden op het einde aangevuld met 2 andere belangrijk motievenn namelijk het 

ondernemerschapmotief en het opvolgingsmotief. Het opvolgingsmotief is een motief dat 

Renneboog niet vernoemt, daar het vooral betrekking heeft op kleinere buyouts van meestal 

familiale ondernemingen.  

 

2.1. Taksvoordelen 

 

Een buyout wordt dikwijls gefinancierd met een hoge graad van schulden. De interesten op 

deze schulden kunnen in aftrek worden genomen van de belastbare winst en kan voor een 

aanzienlijk belastingsvoordeel zorgen. Dit belastingsvoordeel zorgt er voor dat de cashflow 

verhoogt wat op zijn beurt bevorderlijk is voor de terugbetaling van de schulden. Aangezien 

de schulden sneller kunnen terugbetaald worden stijgt de waarde van de onderneming. Met 

deze belastingsvoordelen kan men volgens Kaplan (1989) een groot deel van de premium 

betalen aan de aandeelhouders om bijvoorbeeld een beursgenoteerd bedrijf van de beurs te 

halen. 

Lowenstein (1985) wijst weliswaar op de sterkte van deze manier van winstcreatie maar 

benadrukt dat dit niet ten koste mag gaan van de echte winstcreatie. Dit is een belangrijke 

vorm van kapitaalstijging die afhangt van het fiscaal regime en het marginale takstarief. Dit is 

vooral een motief voor winstgevende bedrijven omdat enkel deze de interesten kunnen 

aftrekken.  
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2.2. Agency cost theory 

 

De ‘agency cost theory’ handelt over het feit dat de agents, hier de managers, niet altijd 

volledig doen wat de principals, de aandeelhouders, willen. De principals willen vooral dat zij 

zo veel mogelijk verdienen zowel op korte als op lange termijn. Dit wordt weerspiegeld in een 

zo hoog mogelijke performantie. De mate in welke het management gedreven is om deze 

performantie te verhogen, hangt gedeeltelijk af van in welke mate de manager gecontroleerd 

wordt en vooral ook in welke mate hij daarvoor beloond of gestraft wordt.  

Bezitten de managers een deel van het eigen vermogen dan worden zij ook gestimuleerd om 

een zo hoog mogelijke performantie te creëren. De mate in welke het management echter 

bekwaam is om deze performantie te verhogen, hangt gedeeltelijk af van de motivatie alsook 

van de toegang tot informatie op het ogenblik van de management buyout. Het management 

zal enkel overgaan tot een management buyout als er een mogelijkheid is op winst. De kans 

op faillissement is groter bij management buyins daar dit management geen beroep kan doen 

op informatie van binnen het bedrijf bij de overname. Het feit dat het management het bedrijf 

overneemt en dus ook direct zelf principal wordt, zorgt ervoor dat een groot deel van de 

agency kosten verdwijnen. De principal is meer op de hoogte van wat het beste is voor het 

bedrijf en de mogelijkheid bestaat om snel in te grijpen.  

Een ander element dat heel belangrijk is voor de agency kosten is corporate governance, met 

andere woorden deugdelijke bestuur. Een éénsluidende definitie is moeilijk te geven. Het gaat 

voornamelijk over de mate waarin de ondernemers verantwoordelijk zijn voor hun daden. Als 

de corporate governance hoog is, de managers zich heel erg betrokken voelen en zich 

verantwoordelijk voelen voor het bedrijf, dan liggen de agency kosten veel lager.  

Veel van de buyouts gaan gepaard met private equity investeerders. Deze investeerders 

kunnen actief worden als ze plaats nemen in de raad van bestuur en beperkingen opleggen aan 

het management. Door de strenge controle van de private equity investeerders verminderen de 

agency kosten drastisch.  

 

Bovenstaande elementen zijn terug te vinden in drie belangrijke motieven. 
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2.2.1. Incentive realignment hypothese 
 

DeAngelo, DeAngelo en Rice (1984) stellen in een onderzoek naar public to private dat 

managers van een beursgenoteerd bedrijf, niet altijd een proportioneel deel van de winsten die 

voortkomen uit investeringsbeslissingen die zij genomen hebben, krijgen. Er kunnen dus 

tegengestelde belangen optreden tussen aandeelhouders en managers, zo is het mogelijk dat 

managers beslissingen maken in hun voordeel zodat zij wel alle voordelen krijgen maar niet 

voor alle kosten moeten opdraaien. Deze kosten worden deels ook gedragen door de 

aandeelhouders (bijvoorbeeld een verhoogd risico omdat de manager veel meer schulden 

maakt om zo aan empire building te doen). De managers zoeken de optimale mix door een 

afweging te maken van de marginale kosten en de marginale opbrengsten van de voordelen. 

Doordat de kosten dan verdeeld worden tussen ‘de agent’ en de principal daalt deze marginale 

kost. Als de principal en de agent dezelfde persoon worden, dalen de marginale kosten niet en 

moet men dus projecten uitvoeren die staan voor een hogere marginale opbrengst. Een andere 

oplossing is de verloning van de managers te laten afhangen van de winsten van de 

onderneming (Jensen en Meckling (1976)).  

 

Morck, Shleifer en Vishny (1988) geven ook nog een andere verklaring. Zij stellen dat 

wanneer de managers ook aandeelhouders zijn dit er voor zorgt dat ze meer risico-avers 

worden, aangezien ze nu hun eigen geld inzetten. Dit moet er voor zorgen dat ze risicovollere 

projecten afwijzen, wat kan leiden tot het links laten liggen van opportuniteiten.  

 

De incentive realignment hypothese is een heel omstreden hypothese. Zo bemerkte Demsetz 

(1983) dat er niet direct een verband bestaat tussen de eigenaarstructuur en winstgevendheid. 

Dit ging dus in tegen de veronderstelling die Jensen en Meckling (1976) maakten, toen ze het 

hadden over deze theorie. Ook opmerkelijk is dat deze theorie geen verklaring geeft voor 

reverse LBOs of secondary IPOs. 

  



22 
 

2.2.2. De controle / monitoring hypothese 
 

Dit is een theorie van Grossman en Hart (1980) die vooral van belang is voor een public to 

private buyout. De theorie zegt namelijk dat wanneer er een verspreid eigen vermogen is, een 

freerider-probleem mogelijk zou kunnen zijn. De investering in monitoring van één 

aandeelhouder is namelijk in het voordeel van elke aandeelhouder, terwijl de kosten van dit 

monitoren alleen door die ene persoon wordt gedragen. Hierdoor is het mogelijk dat kleine 

individuele aandeelhouders onderinvesteren. Na een buyout is er een herstructurering van het 

eigenaarschap, waardoor de controle zich situeert bij een kleiner aantal aandeelhouders. Dit 

heeft als gevolg dat er sterkere stimulansen zijn en ook meer informatie is om actief te 

investeren in de controle van het management. Ten eerste zijn het vaak de managers die zelf 

ook aandeelhouder worden en zichzelf en collega’s beter kunnen opvolgen. Ten tweede is er 

het feit dat wanneer een private equity maatschappij een belang in een bedrijf heeft, dit grote, 

illiquide pakketten zijn. Dit heeft als gevolg dat men een groot deel van de winst krijgt als het 

goed gaat maar dat in slechte periodes het moeilijk wordt om er uit te stappen. Het private 

equity bedrijf heeft er dus alle belang bij de managers te controleren en op het goede pad te 

houden (Wright en Robbie, 1998). Regelmatig is het zo dat derde partijen een deel van de 

aandelen verwerven van een nieuwe buyout om zo te genieten van de overlevingskracht en 

het succes van buyout-specialisten. Door de verhoogde concentratie van aandeelhouders kan 

er dus veel meer inspanningen worden gedaan om de managers te controleren en om de 

informatiestromen efficiënter te laten werken.  

 

2.2.3. Free cashflow hypothese 
 

Ook deze theorie is ontwikkeld door Jensen (1986). Jensen omschrijft Free cashflow als volgt:  

 

‘Cash flow in excess of that required to fund all projects that have positive net present 

value (NPV) when discounted at a relevant cost of capital.’(Jensen (1986)) 

 

Free cash flow kan dus omschreven worden als de cashflow dat nog overblijft nadat alle 

projecten, die positieve actuele waarde met zich meebrengen (verdisconteerd aan de redelijke 

kapitaalkost), uitgevoerd zijn. Managers beslissen wat met deze free cashflow gedaan wordt. 

Een mogelijkheid is om het als dividend uit te keren of om eigen aandelen in te kopen. Een 
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andere mogelijkheid is echter dat de free cashflow geïnvesteerd wordt in projecten met een 

negatieve actuele waarde maar die wel veel prestige geven, om zo aan ‘empire building’ te 

doen. Dit laatste is in schril contrast met de belangen van de aandeelhouders. De 

aandeelhouders verliezen namelijk dubbel, zowel hun niet uitgekeerde dividend als de 

verloren waarde door de investering in het project met negatieve actuele waarde. Dit 

fenomeen wordt gestuurd door de beloning van de managers. Als de beloning bijvoorbeeld 

gebaseerd is op omzetgroei, hebben de managers er alle belang bij om zo veel mogelijk 

projecten aan te nemen. Ook die met negatieve net present value. Een oplossing hiervoor is de 

beloning te laten afhangen van de winsten van het bedrijf.  

 

Een andere oplossing die Jensen (1986) voorstelt, is het aangaan van heel veel schulden. Als 

men heel veel schulden zou aangaan, heeft men meestal niet de mogelijkheid om nog veel 

cash flow uit te geven aan slechte projecten aangezien ze eerst en vooral hun schulden moeten 

afbetalen. Het risico gekoppeld aan de kapitaalsherstructurering bij buyouts dient als een 

motiverende factor om het bedrijf efficiënt te maken, dit noemt men ook de ‘theory of 

discipline of debt’ (Jensen (1986)). In de ‘carrot-and-stick theory’ (Lowerstein (1985)), 

vertegenwoordigt de ‘carrot’ het verhoogde management aandelenbezit. Zo kan het 

management meer vruchten plukken van hun inspanningen. De ‘stick’ verschijnt wanneer het 

bedrijf zwaar leent om zo de richting uit te gaan, die het management forceert om het bedrijf 

efficiënt te managen om zo een faillissement te vermijden. De stick helpt hen dus op het 

rechte pad te blijven. 

 

Schulden zijn vooral belangrijk in bedrijven waar men grote cashflows genereert, maar toch 

lage groeivooruitzichten heeft (als het bedrijf hoge groeivooruitzichten heeft, zijn er over het 

algemeen genoeg projecten met een positieve net presten value). Alsook bij bedrijven die 

inkrimpen, waardoor extra middelen vrijkomen (Jensen (1993)). Bij deze bedrijven is het 

gevaarlijk dat de managers deze vrije cashflow gebruiken voor projecten die niet rendabel 

zijn. Deze buyouts worden ook vaak efficiency buyouts genoemd aangezien deze buyouts als 

doelstelling hebben de free cashflow efficiënt te gebruiken.  
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2.3. Wealth transfer hypothese 

 

Renneboog (2005) geeft in zijn paper, drie belangrijke manieren hoe welzijn kan overgebracht 

worden van de schuldhouder naar de aandeelhouder.  

Een eerste belangrijke manier om het welzijn van de aandeelhouder te verhogen ten opzichte 

van de schuldhouders, is het aangaan van investeringprojecten die voor een onverwachte 

verhoging van risico zorgen. Bij mislukking wordt alles gedragen door de schuldeisers 

aangezien de kans op niet terugbetaling dan heel reëel wordt. Echter, bij succes komt de 

opbrengst alleen ten goede aan de aandeelhouders.  

Een tweede veel gebruikte en eenvoudige manier is de verhoging van uitbetaling van 

dividenden. Dit is namelijk geld dat de schuldeisers niet meer kunnen recupereren.  

De laatste manier is een onverwachte uitgifte van schulden met een gelijke of hogere 

senioriteit. Deze acties hebben als gevolg dat het risico dus stijgt en dat de waarde van de 

bestaande hypothese daalt. 

 

Dit is wel een heel omstreden hypothese. Travlos en Cornett (1993) komen inderdaad tot de 

vaststelling dat er een verlies is in waarde voor de obligatiehouder, terwijl Marais, Schipper 

en Smith (1989) niet direct een daling terugvinden in de prijzen van obligaties die uitgegeven 

zijn door de onderneming die de management buyout onderging. Asquith en Wizmann (1990) 

ondersteunden wel deze theorie maar enkel bij niet beschermde obligaties.  

 

Er zijn ook voordelen aan verbonden voor de obligatiehouders.  

Een eerste belangrijk voordeel is dat de waarde van de eis van de andere belanghebbenden 

ook kan dalen, zodat de schade voor de schuldeiser een deel kan gecompenseerd worden ten 

opzichte van die personen (Marais, Schipper en Smith (1989)). Ook de stimulerende effecten 

van een verhoogde schuldgraad en de concentratie van de controle na de onderhandelingen 

kunnen een positieve impact hebben op de cashflow en bijgevolg leiden tot een betere 

beschermbaarheid van de reeds vroeger aanwezige schuldeisers (supra, p22). Een laatste 

element is dat een buyout uitgevoerd door insiders een positief signaal kan geven naar de 

financiële markten omtrent de toekomstige winsten. Dit komt ook de schuldeisers ten goede.  
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Bovendien kan er welzijn vertransporteerd worden van andere stakeholders dan schuldeisers 

naar de aandeelhouders (Shleifer en Summers (1988)). Een voorbeeld hiervan is de daling van 

de lonen van werknemers bij overnames.  

 

2.4.  Transactiekosten hypothese 

 

Een motief dat uitsluitend geldt voor public to private buyouts is de transactiekosten 

hypothese. Het gaat over de kosten die een bedrijf maakt om beursgenoteerd te zijn 

(DeAngelo, DeAngelo en Rice. (1984)). Deze kosten zijn velerlei, ze gaan van 

administratieve kosten als extra kosten door verplichte externe auditing tot kosten die 

verbonden zijn aan de publicatieplicht. Als het bedrijf van de beurs wordt gehaald, wordt er 

een serieuze kostenbesparing gerealiseerd. Deze kostenbesparing moet dan afgewogen 

worden tegen de voordelen van beursgenoteerd zijn. Één van deze voordelen is het 

gemakkelijk aantrekken van kapitaal. Men zou dus kunnen verwachten dat men een buyout 

zal doen, als er een lagere kapitaalsbehoefte is. Kieschnick (1989) vond echter geen 

significant lagere behoefte aan vreemd of eigen vermogen, wat in tegenspraak is met de 

transactiekosten hypothese. Dit leidt er dus toe dat deze hypothese niet algemeen aanvaard 

wordt als een verklaring voor een buyout.  

 

2.5.  Takeover defense hypothese: Weerhouden van vijandige  

  overname 

 

Lowenstein (1985) vermeldde dat veel bedrijven een buyout ondergaan om zo vijandige 

overnames af te weren en hun werk te behouden. Men zorgt er zo voor dat het bedrijf in eigen 

handen blijft. Het is namelijk bewezen dat het overnemend bedrijf ervan uitgaat dat zij het 

meest efficiëntste management hebben (Van Heck en Verdin (2001)).  

 

Een defensieve buyout is dus niet zozeer uit schrik voor een faillissement maar eerder uit 

schrik om hun werk te verliezen. Dit kan gestaafd worden met een model dat weergeeft dat 

hoe meer controle er bij het management is, hoe kleiner de kans van overname (Stulz (1988)).  
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Wel is er de mogelijkheid dat, door deze overname, het management een groot deel van het 

persoonlijk kapitaal geïnvesteerd heeft in het bedrijf. In een mogelijkheid om het niet 

wegwerkbare risico te verminderen, willen de managers kosten laten rusten bij externe 

aandeelhouders (Halpern, Kieschnick en Rotenberg (1999) en Hubbard en Palia (1995)). Dit 

kunnen bijvoorbeeld meer specifiek private equity maatschappijen zijn. Zo moet het 

management toch niet alle kosten dragen als het verkeerd uitdraait (May (1995)).  

 

2.6. Onderwaardering hypothese 

 

Dit is een hypothese die heel nauw aansluit met de asymmetrische informatie theorie en is 

opnieuw vooral toepasselijk op een public to private. Bij een onderneming kunnen er 

verschillen informatie asymmetrieën ontstaan, zodat buitenstaanders een andere perceptie 

krijgen over de waarde van het bedrijf dan de insiders, meer in het bijzonder het management. 

Het management, steunend op de superieure insider informatie, kent de ware verdeling van de 

toekomstige inkomsten en kan zo bij onderwaardering van de aandelen hiervan gebruik 

maken om er voordelen uit te halen via een management buyout. 

 

Lowenstein (1985) zegt dat het management, dat de buyout uitvoert, de prijs van het aandeel 

via boekhoudkundige en financiële technieken probeert te drukken. Dit is ten koste van de 

aandeelhouders die niet de waarde krijgen die ze verdienen, doordat de managers informatie 

gebruiken waarover enkel zij beschikken (Schadler en Karns (1990)).  

Net zoals bij de transactiekosten hypothese is ook deze hypothese niet volledig onbesproken. 

Het is namelijk zo dat DeAngelo (1986) dit tegen spreekt. DeAngelo vond geen significante 

bewijzen die konden aantonen dat het management de prijs drukt aan de hand van 

boekhoudkundige manipulatie.  

Zowel Harlow en Howe (1993) als Kaester en Liu (1996) ontdekten dat management buyouts 

regelmatig worden voorafgegaan door een opvallend grote aankoop aandelenpakketten door 

het bestaande management, dit kwam echter niet voor bij een buyout waarbij een externe 

partij het initiatief nam. Zowel Barlow en Howe als Kaester en Liu leiden hieruit af dat dit het 

bewijs is dat een handel van een aandelenpakket door insiders afkomstig is uit het feit dat 

deze beschikken over interne informatie. Dit kan ook het signaal zijn voor andere 

gespecialiseerde ondernemingen, zoals een private equity bedrijf, dat het bedrijf 

waarschijnlijk ondergewaardeerd is. Zo bestaat de kans dat ook deze gespecialiseerde 
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ondernemingen ook een groot aandeel in het bedrijf verwerven of eventueel het bedrijf, al dan 

niet met behulp van het management, overnemen.  

 

2.7. Ondernemerschapshypothese 

 

Een heel belangrijke tegenhanger van de agency theorie, die Renneboog (2005) niet vermeldt, 

is de ondernemerschapshypothese. Vroeger gingen de meeste onderzoekers (zoals Jensen 

(1993) en Thompson en Wright (1995) voor herzieningen) uit van de algemeen aanvaarde, 

agency probleem gebaseerde benadering van buyouts. Sleutelelementen in de waardecreatie 

van een buyout waren de concentratie van het eigenaarschap, ‘discipline of debt’ (supra, p23) 

en het feit dat actieve investeerders meer moeite gingen doen om te investeren. Echter, de 

laatste jaren begon de belangrijkste tegenhanger, de ondernemerschapshypothese veel meer 

aan belang te winnen. 

 

Deze hypothese bekijkt een buyout meer als een methode om tot strategische innovatie te 

komen (Markides (1998)). Dit perspectief is heel belangrijk bij divisionele buyout en 

familie/private buyouts waarbij het management of andere personen ervan overtuigd zijn dat 

er veel groeipotentieel is, mits enkele veranderingen die meestal niet mogelijk zijn bij heel 

grote, mature ondernemingen (Leonard-Barton (1992) en Wright, Thompson, Chiplin en 

Robbie (1991)).  

De agency theorie zal zich dus vooral concentreren op het free cashflow probleem, terwijl de 

ondernemerschapshypothese zich vooral gaat toespitsen op onderinvesteringen door het 

bedrijf. Indien de onderinvestering komt door het feit dat de divisie niet meer past binnen het 

moederbedrijf en diens strategie, zal dit dikwijls tot een divisionele buyout leiden. 

 

Wright et al. (2001) onderzoekt in zijn artikel enkele belangrijke oorzaken waarom men een 

buyout wil uitvoeren binnen het kader van het ondernemerschapsperspectief. De eerste 

belangrijke oorzaak is wanneer het intern beslissingssysteem te weinig bewegingsruimte 

toelaat voor vernieuwende methodes of zienswijzen. Dit zorgt er voor dat de entrepreneur 

zich gefrustreerd voelt en een buyout als enige uitweg ziet. Een voorbeeld dat Wright geeft, is 

de privatisering van staatsbedrijven. Staatsbedrijven worden vaak gekenmerkt door logge 

beslissingsstructuren en ook een gebrek aan toewijding bij de werknemers. Verder kan een 

buyout een goed middel zijn, indien men geconfronteerd wordt met het feit dat de oprichter 
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van het bedrijf een gebrek heeft aan goede management- en adaptatievaardigheden terwijl er 

wel heel bekwame managers aanwezig zijn.  

In beide gevallen kan het management ofwel het huidig management zijn (MBO) ofwel een 

extern management zijn (MBI). Als een private equity maatschappij merkt dat er nog meer 

innovatieve opportuniteiten zijn die nog niet volledig aangewend zijn geweest, kan deze 

overwegen om ook in de onderneming te stappen. Wright, Hoskisson en Busenits (2001) 

onderscheiden twee soorten innovatiegedreven buyouts: de revitalization buyouts en de 

entrepreneurial buyouts. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van hoe vernieuwend de 

innovatie werkelijk is. Bij revitalization buyouts gaat het management eigenlijk gewoon een 

bepaald veranderingspatroon van een ander bedrijf op dit bedrijf toepassen. Het is dus niet zo 

heel vernieuwend. Bij een entrepreneurial buyout gaat men echt heel innovatief zijn. Deze 

laatste buyout splitst Wright et al. (2001) dan nog eens op in een entrepreneurial release 

buyout en de busted-tech buyout. Een entrepreneurial release buyout volgt meestal uit het 

ongenoegen van het afdelingshoofd daar hij niet de mogelijkheid krijgen alle innovatieve 

kansen te benutten. Busted tech buyout volgt meestal uit het feit dat het management een 

beter beeld en toezicht wil verwerven van alle innovatieve projecten en mogelijkheden.  

 

2.8. Opvolgingshypothese 

 

Dit is een hypothese die vooral geldt bij familiale bedrijven, bedrijven die generatie na 

generatie worden doorgegeven maar op een gegeven moment niemand binnen de familie 

vinden om het bedrijf verder te leiden. Om de opvolging te verzekeren neemt het bestaand 

management of enkele medewerkers, het bedrijf over via een management buyout of een 

employee buyout.  
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3. Performantie  

 

Het derde grote deel van de literatuurstudie is de performantie. Hier wordt naar voor gebracht 

hoe de performantie kan gemeten worden in een bedrijf na de buyout.  

Één van de belangrijkste drijfveren van de private equity bedrijven en de investeerders, is het 

maken van winst op hun investeringen. De performantie van het buyoutbedrijf is dus 

belangrijk. Er is al veel onderzoek gevoerd naar de invloed van buyouts op de performantie 

van dat bedrijf o.a. door Wright et al. (2001), Kaplan (1989), Renneboog (2005) en Cotter en 

Peck (2001). Performantie kan men op 2 belangrijke manieren definiëren. Eerst en vooral kan 

men het positief definiëren, dit is bijvoorbeeld een stijging van de winst van het bedrijf of een 

stijging van de werkgelegenheid in het bedrijf. De andere opvatting van performantie, is een 

negatieve definitie, namelijk faling. Faling kan ook ruimer worden bekeken dan enkel het 

failliet gaan. Dit laatste is echter veel minder besproken in de literatuur. Zowel de positieve 

als de negatieve definitie worden hierna apart besproken. 

 

3.1. Positieve definitie 

 

Binnen de positieve performantie kan men een duidelijk onderscheid maken. Zo kan men 

performantie uitdrukken in economische factoren bijvoorbeeld het aantal euro’s extra winst of 

de mate van de stijging van de cashflow. Een andere economische maatstaf die veel gebruikt 

wordt in de literatuur is de internal rate of return (IRR). De internal rate of return meet de 

winst in verhouding tot de gemaakte investeringen (Cumming en Walz (2009) en 

Nikoskelainen en Wright (2007)). Naast de economische factoren om de performantie te 

meten kan ook gebruik gemaakt worden van sociale factoren zoals werkgelegenheid. 

 

3.1.1. Economische impact 
 

Over de economische gevolgen van een buyout is al uitvoerig geschreven in de literatuur. 

Goossens, Manigart en Meuleman (2007) onderscheiden in hun paper over performantie drie 

onderdelen van performantie namelijk groei, winstgevendheid en efficiëntie. Als men van 

groei spreekt, heeft men het ondermeer over groei van totaal activa, hieronder verstaat men de 

groei van de grootte van het bedrijf (Goossens et al.(2007)). In de literatuur gebruikt men ook 
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dikwijls omzetgroei (Munari, Cressy en Malipiero (2006), Meuleman, Amess, Wright, 

Scholes (2008)). De winstgevendheid kan gemeten worden door een verbetering in de 

EBITDA/omzet ratio (Munari et al. (2006)) of door de return on capital employment 

(Meuleman et al. (2008)). Efficiëntie kan gemeten worden door onder andere profit margin 

(Muscarella en Vetsuypens (1990)), omzet per werknemer (Meuleman et al. (2008), asset 

turnover en return on assets (ROA) (Kaplan (1989) en Munari et al. (2006)) . Kaplan (1989) 

en Munari et al. (2006) concluderen echter dat asset turnover en omzetgroei geen goede 

maatstaven zijn voor performantie, dit wordt ook ondersteund door Goossens et al. (2007). 

 

Kaplan ontdekte in 1989 dat public to private bedrijven na de buyout een stijging van de 

operationele marge kenden van tien tot twintig procent en een stijging van de cashflow marge 

van maar liefst veertig procent. Gottschalg (2007), Bergström (2007) en Harris, Siegel en 

Wright (2005) bevestigen dit ook voor de andere soorten van buyouts. Wright, Thompson en 

Robbie (1996) stellen dat bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk die een management buyout 

ondergingen, significant hogere return on assets hadden dan vergelijkbare bedrijven in de 

periode 2 tot 5 jaar na de buyout. Een empirische studie van CMBOR (2008) toont aan, dat 79 

% van de ondernemingen aangaf, dat ze zonder de buyout niet meer zouden bestaan of veel 

trager geëvolueerd zouden zijn. 

 

Er zijn verschillende belangrijke elementen die deze factoren kunnen beïnvloeden. Het feit dat 

de buyout dikwijls met heel veel schulden gefinancierd wordt, creëert het gegeven van 

‘discipline of debt’, waardoor de agency kosten verkleinen en de performantie meestal 

toeneemt (Jensen (1986)). Ook de incentive realignment en de controle hypothese( supra, 

p21-22), zorgen voor een verlaging van de agency kosten. De wealth transfer hypothese is een 

extra stimulans om de performantie te verhogen (Lowenstein (1985)) aangezien deze 

verhoging vooral de managers en aandeelhouders ten goede komt. Als een private equity 

bedrijf deelneemt aan de overname zorgt deze niet alleen voor kapitaal maar ook voor een 

betere corporate governance en deskundig advies aan het management (Strömberg (2009)). 

Deze elementen hebben tot gevolg dat de operationele efficiëntie verhoogt, wat leidt tot 

economische groei (Jensen (1989), Kaplan (1989), Muscarella en Vetsuypens (1990), Palepu 

(1990), Remer (2005), Smith (1990) en Wright, Thompson en Robbie (1992)). 

 

Munari, Cressy en Malipiero ( 2006 ) , Strömberg (2009) , Cotter en Peck (2001) stellen dat 

buyouts die private equity ondersteund zijn, een hogere performantie kennen na hun buyout 
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dan de andere buyouts. Eén van de redenen hiervoor is dat private equity bedrijven regelmatig 

vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur, met als gevolg dat ze hierdoor betere toegang 

hebben tot informatie. Kanniainen en Keuschnigg (2003 en 2004) en Cumming (2006) 

hebben aangetoond dat private equity bedrijven met minder projecten per fonds een hogere 

winst hebben. Eén van de redenen die ze opgeven is, dat het bedrijf zo meer tijd heeft om de 

overnamekandidaat beter door te lichten en later beter op te volgen. Goossens et al. (2007) 

stellen echter dat private equity ondersteunde buyouts even efficiënt zijn als de niet private 

equity ondersteunde buyouts. Ze stellen zelf dat er een negatieve invloed is op de groei van 

het totaal activa. De argumenten die aangehaald worden om een positieve invloed op de 

performantie aan te geven, komen echter sterker naar voor.  

 

Cumming en Walz (2009) waarschuwen voor een mogelijk probleem. Wordt de performantie 

van een bedrijf dat reeds is doorverkocht bekeken dan is er geen probleem. Indien het bedrijf 

echter nog niet verkocht is, loopt men het risico dat het bedrijf waarin de buyout plaats vindt 

of het private equity bedrijf, de resultaten opsmukt om zo een betere verkoopprijs te 

verkrijgen (Phalippou en Gottschalg (2008)). Deze overwaardering van de bedrijven zonder 

exit, is in staat om het kapitaalallocatie systeem in de war te sturen (FSA (2006)). Reputatie 

speelt hier dan ook een belangrijke rol (infra, p41). Cumming en Walz (2009) stellen vast dat 

dit zich het meest voordoet in slechte tijden., bedrijven verbloemen dan hun boekhouding. 

Ook stellen ze vast dat de internal rate of return bij investeringen in bedrijven waarin een 

buyout uitgevoerd is, geleid door een ervaren private equity speler, meestal lager is dan de 

internal rate of return van investeringen die geleid worden door minder ervaren private equity 

spelers. Dit kan erop wijzen dat ervaren private equity bedrijven realistischere cijfers 

publiceren. Andere elementen die een rol spelen bij de verbloeming zijn marktcondities en de 

accounting standaards. 
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3.1.2. Sociale impact 
 

Indien men kijkt naar de sociale impact, wordt tewerkstelling in de literatuur naar 

voorgeschoven als belangrijkste meetinstrument voor performantie (Kaplan (1989), 

Muscarella en Vetsuypens (1990), Amess en Wright (2007) en Cumming, Wright, Jensen en 

Siegel (2007)). Zahra (1995), Wright, Hoskisson, Busenitz en Dial (2001) en Wright, 

Hoskisson, Busenitz (2001) vinden een positief verband tussen tewerkstelling en buyouts. 

Lichtenberg en Siegel (1990) stellen dat het argument ‘discipline of debt’ dat Jensen (1986) 

gebruikt, ook kan toegepast worden op de werknemers. Hier zijn het niet de schulden maar 

wel de lonen die de werknemers op het goede pad houden. Een andere mogelijke verklaring 

voor de stijging van de tewerkstelling is, dat men meer personeel nodig heeft om de 

groeimogelijkheden volledig te benutten. Over de stijging van de werkgelegenheid door een 

buyout is discussie (Strömberg (2009)). Munari, Cressy en Malipiero (2007) vinden namelijk 

dat de tewerkstelling van buyout bedrijven in het Verenigd Koninkrijk de eerste vier jaar sterk 

daalt. In het vijfde jaar begint echter de werkgelegenheid toe te nemen. Munari et al (2007) 

verklaren deze ommekeer door het feit dat tegen dat jaar de omzet in dergelijke mate gegroeid 

is, dat men het werknemersbestand niet verder kan afbouwen. Volgens Shleifer en Summers 

(1988) komt dit doordat een leveraged buyout de mogelijkheid geeft om de impliciete 

contracten die de vorige eigenaars hadden gesloten met de werknemers te verbreken, zowel 

naar lonen als naar werkzekerheid. Amess en Wright (2007) wijzen hier op het feit dat er een 

groot verschil is tussen management buyout en management buyin. Zij stellen dat de 

werkgelegenheid stijgt bij een management buyout, terwijl die bij een management buyin 

sterk daalt. Dit kan men verklaren door het feit dat een management buyout dikwijls ontstaat 

uit het grijpen van groeimogelijkheden. De managers kunnen namelijk hun insider kennis 

gebruiken om nieuwe producten te lanceren of nieuwe markten te betreden. Zoals reeds 

vermeld bij de motieven, kan een buyout ook ontstaan uit schrik om hun job te verliezen. Een 

buyout zorgt er op die manier voor dat mensen niet ontslagen worden (Bradley en Nejad 

(1989) en Bacon, Wright en Demina (2004)). Dit zorgt ervoor dat mensen meer aan het 

bedrijf worden gebonden en later sneller een extra inspanning doen voor het bedrijf. Dit is 

vooral in periodes van recessie een belangrijk argument (Wright, Chiplin, Thompson en 

Robbie (1991)). Management buyins ontstaan meestal uit het feit dat een extern management 

opportuniteiten ziet op vlak van besparingen en vooral uit is op financiële winst en groei 

(Robbie, Wright en Wilson (1996)). Een management buyin heeft bijgevolg meer betrekking 

op bedrijven waar grondige herstructurering nodig is, wat kan leiden tot banenverlies. De 
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theorie van de verbreking van de contracten opgesteld door Shleifer en Summers (1988) geldt 

hier ook. Omdat er een extern management aan de top van het bedrijf komt, kan men veel 

gemakkelijker mensen ontslaan of lonen verminderen. Goossens et al. (2007) toonden aan dat 

een private equity ondersteunde buyout voor een sterke stijging zorgt in de werkgelegenheid. 

Amess, Girma en Wright (2008) vinden echter geen significante verschillen tussen de 

werkgelegenheid als de buyout al dan niet ondersteund is door private equity bedrijven. 

Desondanks kan geconcludeerd worden dat men een positieve evolutie verwacht in de 

performantie. Deze evolutie is nog groter wanneer de buyout ondersteund is door private 

equity. 

 

Naast de werkgelegenheid, gebruikt men ook de groei van het loon als sociale variabele om 

de performantie te meten (Amess en Wright (2007)). Deze auteurs stellen in hun onderzoek 

dat de lonen na een buyout minder snel stijgen dan anders. Men kan dit linken met het motief 

van herverdeling van het welzijn. Het welzijn gaat van de werknemers naar de 

aandeelhouders. De theorie van de verbreking van de contracten opgesteld door Shleifer en 

Summers (1988) geldt hier ook. Omdat er een extern management aan de top van het bedrijf 

komt, kan men veel gemakkelijker de lonen verminderen. In het empirisch onderzoek van 

CMBOR (2008) vindt men echter geen bewijs van een daling van de lonen bij buyouts. 

Integendeel de meeste lonen blijven gelijk of vertonen een stijging. Deze bevindingen liggen 

in lijn met de bevindingen van Wright, Jensen, Cumming en Siegel (2007) die stellen dat de 

lonen stijgen aangezien de werknemers mee profiteren van de stijging van de winst. Amess et 

al. (2008) stellen ook hier terug vast dat het al dan niet private equity ondersteund zijn, geen 

invloed heeft op de lonen. Strömberg (2009) toont in zijn onderzoek aan dat de lonen wel 

groeien maar aan een lagere snelheid dan de bedrijven die geen buyout gedaan hebben. Deze 

positieve relatie is echter diegene die het sterkst naar voor komt.. 
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3.2. Negatieve definitie: Faling 

 

3.2.1. Algemeen 
 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de negatieve definitie van performantie namelijk 

faling. Hiervan zijn er verschillende vormen. Niet enkel faillissementen horen hieronder thuis 

maar ook vrijwillige liquidaties, andere vormen van stopzetting na een probleemsituatie, 

fusies en overnames door een andere onderneming.  

 

Veel onderzoek is reeds verricht om het best mogelijke falingsmodel te creëren. De meest 

populaire methode is de klassieke crosssectionale, statistische methode. Hieraan zijn evenwel 

grote tekortkomingen gekoppeld zoals een te enge definitie van faling, niet-stationariteit en 

data instabiliteit, steekproefbias en optimalisatiecriteria (Hand (2004)). Bovendien worden de 

problemen vergroot die betrekking hebben op de tijdsdimensie van faling en worden de 

problemen door gebruik van lineaire classificatie regels en jaarlijkse accounting data niet 

weggewerkt. Ook wordt er geen rekening gehouden met multidimensionele vorm van faling 

(Balcaen (2009)). Door al deze tekortkomingen werkt Balcaen een ander model uit. In dit 

model wordt rekening gehouden met twee verschillende fases in de stopzettingprocessen. 

 

Figuur 7 : Overzicht mogelijke stopzettingen 

 

Bron : Balcaen (2009) 
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De eerste fase behandelt het fundamentele verschil tussen stopzetting via de rechtbank 

(waaronder vooral faillissementen thuishoren) en stopzetting andere dan via de rechtbank 

(Figuur 7). In de tweede fase, waarbij rekening gehouden wordt dat het bedrijf de 

mogelijkheid heeft om te beslissen over een stopzetting buiten de rechtbank, wordt vrijwillige 

liquidatie vergeleken met hercombinaties zoals overnames of opsplitsingen. Een keuze tussen 

liquidatie en hercombinatie wordt gemaakt, door te kijken naar de relatieve verwachte waarde 

die ontstaat. Deze opsplitsing wordt gemaakt omdat een stopzettingproces via de rechtbank 

als onaangenaam wordt aanzien en dus zo veel mogelijk vermeden wordt. Bovendien is het 

ook zo dat stopzettingprocessen al dan niet via de rechtbank door verschillende motieven 

gedreven worden. Steeds wordt hierbij in het achterhoofd gehouden, dat het mogelijk is om 

ook zonder financiële moeilijkheden over te gaan tot een stopzettingproces. Financieel 

stabiele ondernemingen kunnen faillissement aanvragen, gewoon omdat ze opnieuw willen 

beginnen en hun activiteiten zonder schulden willen heropstarten (Balcaen (2009)). In dit 

onderzoek wordt er gekeken naar verschillende vormen van negatieve performantie.  

 

In de literatuur schuiven ze enkele belangrijke elementen naar voor die een invloed kunnen 

hebben op de manier van stopzetting van het oorspronkelijk bedrijf. Deze worden hierna één 

voor één besproken.  

 

Ten eerste kan de betrokkenheid van een private equity bedrijf belangrijk zijn zowel voor het 

initiatief om tot stopzetting over te gaan, als voor het type van deze stopzetting. De reden voor 

een vervroegde stopzetting  is dat private equity bedrijven hun investering moeten teruggeven 

aan hun investeerders. Ook kan de mogelijkheid van stopzettingen afhangen van de ervaring 

van het private equity. In het geval waar een syndicaat wordt gebruikt wordt de ervaring 

genomen van de hoofd bemiddelaar. Ook neemt Strömberg (2008) een dummyvariabele op, 

die weergeeft of het private equity bedrijf beursgenoteerd is of niet. Indien het private equity 

bedrijf een beursgenoteerd bedrijf is zou dit ervoor moeten zorgen dat de motivatie om snel 

over te gaan tot een stopzetting wegvalt, daar zij minder te maken hebben met korte 

levensduur van fondsen. 

 

Private equity bedrijven zijn doorgaans geïnteresseerd in het investeren in bedrijven, waar het 

haalbaar is om zich binnen twee tot vijf jaar terug te trekken. Private equity bedrijven zullen 

ook proberen het bedrijf te verkopen juist voordat dit bedrijf effectief failliet gaat. Door niet 
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enkel naar faillissementen te kijken maar naar faling in het algemeen, kan hier rekening mee 

gehouden worden.  

 

De bekommernis van private equity bedrijven over de falingkosten wordt weergegeven in het 

feit dat ze investeringen doen waarbij neerwaartse bescherming aanwezig is, maar met enige 

groeivooruitzichten (Sudarsanam, Wright en Huang (2007)). Hieruit blijkt dus de potentiële 

waarde van een succesvolle omkering in de situatie van een noodleidend bedrijf. Dergelijke 

doelstellingen kunnen aanzienlijk zijn en aantrekkelijk zijn voor private equity beleggers. 

Hierdoor is het zo dat buyouts van bedrijven ondersteund door private equity, vaker financiële 

problemen vertonen of een hoger falingsrisico hebben (Sudarsanam, Wright en Huang 

(2007)). Bovendien is het voordeel van de aandeelhouderswaarde groter bij het stijgen van de 

faillissementskosten voorafgaand aan de overname (Sudarsanam et al. (2007)). Terwijl 

financieel noodlijdende ondernemingen mogelijks kunnen worden gered van een faillissement 

door private equity bedrijven voeren deze partijen een groter risico aan indien de verwachte 

ommekeer van de situatie zich niet voordoet. Het hoge risico op faillissementen op het 

moment van de buyout kan de overname doen mislukking, wat leidt tot een faillissement of 

receivership. De reputatie van de private equity bedrijven en hun relaties kunnen dit 

risicogevoel laten dalen (Demiroglu en James (2009)). 

 

Als tweede controleert Strömberg (2008) voor de periode van de oorspronkelijke transactie, 

het tijdstip van de buyout. Deze controle is voor het feit dat de financiële ontwikkeling van de 

markt en liquiditeit kunnen variëren tussen diverse periodes in de tijd. Deze periodes kunnen 

een invloed hebben op het type van de stopzetting.  

 

Daarna neemt Strömberg (2008) ook nog de logaritme van de ondernemingswaarde op, om te 

controleren of dat buyouts bij grotere bedrijven een ander mogelijkheid hebben tot stopzetting 

dan buyouts in kleinere bedrijven. Altman, Sabato en Wilson (2008) vervolgen dat County 

Court Judgments (CCJs) een grote invloed heeft op de performantie. Dit zijn namelijk het 

aantal en het tijdstip waarop er een gerechtelijke actie, voor het terugbetalen van de schulden, 

is geweest tegen het bedrijf. Altman, Sabato en Wilson (2008) vermelden ook een andere 

variabele die het aantal heffingen op activa genomen door geldverschaffers tegen het bedrijf, 

aantoont. Deze heffingen worden genomen om het falingsrisico te verzachten. 
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Als laatste belangrijke variabele is het aandeel dat het management heeft in het eigen 

vermogen van het bedrijf (Malone (1989)). Thompson, Wright en Robbie (1992) en Phan en 

Hill (1995) tonen aan dat deze variabele belangrijk is, belangrijker dan het schuldpercentage. 

Wilson, Wright en Altanlar (2009) vinden echter dat een grotere waarschijnlijkheid van faling 

geassocieerd is met hogere graad van schulden in het bedrijf. Indien ze controleren voor 

schuldgraad en andere factoren vinden ze dat buyouts hogere graad van faling hebben dan 

niet-buyouts en daarenboven dat management buyins een hogere graad van faling hebben dat 

management buyout welke op hun beurt een hogere graad van faling hebben dan buyouts en 

buyins die met private equity gesponsord zijn (Figuur 8). 

 

Figuur 8 : Overzicht falingsgraad bij verschillende vormen van buyouts 

 

Bron : Uit eigen onderzoek 

 

Strömberg (2008) vermeldt echter dat buyouts die ondersteund worden door private equity 

bedrijven, in vergelijking met zuiver management buyouts een iets hogere incidentie van 

faillissement hebben alsook een lagere incidentie van beursintroducties en aanzienlijk lagere 

stopzettingen in het algemeen. Strömberg (2008) vermeldt dat een succesvolle stopzetting 

afhangt van de vorm van de buyout. Goossens et al.(2007) vermelden bovendien dat er ook 

bij faillissementen geen verschil is tussen een family buyout en een divisionele buyout.  

 

3.2.2. Stopzetting via de rechtbank: Faillisement 
 

Een faillissement kan gedefinieerd worden als een negatieve vorm van stopzetting. 

Faillissement komt meer voor bij buyouts door hun hoge graad van schulden. Opler en 
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Titman (1993) beschouwen financiële faillissementkosten, gemeten door de R&D-intensiteit, 

als een factor die een buyout afschrikt en de waarde van het voordeel voor de aandeelhouders 

laat dalen. R&D-intensiteit, is echter geen nauwkeurige maatstaf van het faillissementsrisico 

of de falingskosten en kan resulteren in misleidende inzichten. Sudarsanam, Wright en Huang 

(2007) breiden eerder werk uit, door middel van directe maatregelen van het faillissement 

risico's en financiële faling geschat op basis van gegevens van de aandelenmarkt en met 

gebruik van het optiewaarderingsmodel. De variabelen die zij toevoegen zijn de ‘default 

probability’ en ‘de proximity to default’. Ze controleren voor het faillissementsriciso via 

andere factoren vermeld in eerdere studies. Deze omvatten preprestaties en 

groeimogelijkheden, beurs verwaarlozing en onderwaardering, schulden capaciteit en 

corporate governance.  

 

Een verwant meetinstrument voor faillissementrisico is de ‘distance to default’ (DD) . De 

distance to default staat voor het aantal standaarddeviaties van de standaard normale verdeling 

dat de onderneming uit de buurt van faillissement ligt, waarbij het cut-off punt voor 

faillissement nul is. Volgens Chan-Lau (2006), is deze variabele een goede voorspelling voor 

het faillissement van bedrijven. 

 

Een meer directe meting van faillissement risico's en financiële faling is echter vereist. 

Daarom gaan Sudarsanam, Wright en Huang (2007) verder, door te stellen dat bedrijven in 

financiële nood of potentiële faillissement aantrekkelijk kunnen zijn voor beleggers die zich 

specialiseren in het omkeren van de situatie binnen slecht presterende bedrijven. Dergelijke 

beleggers kunnen in probleemsituaties de mogelijkheid zien om de prestaties te verbeteren. 

Sudarsanam et al. (2007) suggereren een aantal redenen waarom postbuyout prestaties kunnen 

verbeteren, waardoor het risico op faillissement daalt. Zo kunnen bedrijven waarin een buyout 

plaats vindt ondergewaardeerd zijn. Als zodanig kunnen zij ook goedkoper worden gekocht 

dan financieel gezonde bedrijven. Financieel noodlijdende bedrijven hebben over het 

algemeen de volle capaciteit van de schuld nog niet bereikt, waardoor deze bedrijven 

voorbijgaan aan de taksvoordelen van schulden. Incentive realignment van het toegenomen 

leidinggevend vermogensaandeel en een beter bestuur kan ook helpen de prestaties te 

verbeteren en zo het financiële risico te verminderen. 
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3.2.3. Stopzetting andere dan via de rechtbank  
 

Hieronder vallen zowel de vrijwillige liquidaties als de hercombinaties. Dit kan gezien 

worden als positieve vormen van stopzetting. Waarbij met hercombinaties zowel een 

overname of een fusie kan bedoeld worden. Om te weten te komen welke stopzetting een 

grotere waarschijnlijkheid heeft, worden verschillende factoren die hierop een invloed hebben 

hierna één voor één besproken.  

 

Als eerste is er de leeftijd van het bedrijf die een impact kan hebben op de waarschijnlijkheid 

van een overname of een fusie. Oudere bedrijven hebben meer accurate informatie omtrent 

bedrijfsinformatie en een lagere informatie asymmetrie naar buitenstaanders toe (Pagano 

Penetta en Zingales (1998)). Zo hebben ze betere mogelijkheden om overname- en 

fusiepartners te vinden. Bovendien kan de leeftijd van het bedrijf een invloed uitoefenen 

doordat deze gecorreleerd is met de leeftijd van de eigenaar van het bedrijf. In bedrijven waar 

de eigenaar de pensioengerechtigde leeftijd nadert, is de motivatie om te kiezen voor een 

liquidatie hoger (Prantl (2003)). 

 

Een tweede factor die een invloed uitoefent op de keuze van stopzetting is de schuldgraad. Er 

wordt een negatief effect van schuldgraad verwacht op vrijwillige liquidatie. Dit komt door 

een daling van de relatief verwachte waarde. Een hoge schuldgraad op het moment van de 

stopzetting verhoogt de waarschijnlijkheid van de vrijwillige liquidatie, terwijl een 

schuldgraad op het moment van de eerste signalen van faling geen impact heeft op het 

stopzettingstype. Dit kan verklaard worden doordat, wanneer een onderneming de stopzetting 

nadert, het vergevorderde stadium van verslechtering van de financiële gezondheid 

waarschijnlijk buitengewoon hoge schulden bereikt, die op hun beurt kunnen leiden tot 

moeilijkheden bij het vinden van een geschikte overname of fusie partner (Balcaen (2009)). 

Een hoge schuldgraad van de doelwit onderneming kan ertoe leiden dat de schuldgraad van de 

gecombineerde onderneming zal stijgen boven de schuldgraad van de oorspronkelijke 

onderneming. Dit kan de toekomstige leencapaciteit van de gecombineerde onderneming 

aanzienlijk verlagen. Als gevolg hiervan zijn ondernemingen met zeer hoge schulden minder 

aantrekkelijke overname doelwitten en minder gunstige fusie partners (Pastena en Ruland 

(1986), Palepu (1986), Dietrich en Sorensen (1984)). Voor potentiële kopers kan het ook 

voordeliger zijn om de noodlijdende onderneming te kopen in liquidatie. Daarnaast kan een 
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hoge schuldgraad op het moment van de stopzetting ervoor zorgen dat de schuldeisers zich 

verzetten tegen een overdracht van eigendom. 

 

Andere elementen die de stopzetting, andere dan via de rechtbank, kunnen beïnvloeden zijn 

het ontbreken van verzekerde schulden en de industrie. Hoewel een hoog niveau van 

verzekerde schulden de vrijwillige liquidatie stimuleert, kan geen verzekerde schuld ook 

leiden tot een vrijwillige liquidatie. Deze bevindingen suggereren dat bedrijven zonder 

verzekerde schuld niet noodzakelijkerwijs een lage liquidatiewaarde hebben. De rol van 

verzekerde schuld moet nog leiden tot verder onderzoek (Balcaen (2009)). Het positieve 

effect van de handelsactiviteiten op vrijwillige liquidatie kan het gevolg zijn van groot- en 

detailhandel bedrijven die minder wenselijk kandidaten zijn voor overname door gezonde 

bedrijfsrivalen (Jensen (1988), Burt en Limmack (2001)). Aangezien de belangstelling voor 

fusies en overnames in de detailhandel hoofdzakelijk gebaseerd is op de mogelijke gevolgen 

voor marktconcentratie en marktmacht, zijn de potentiële voordelen die te behalen zijn uit een 

fusie of overname van een noodlijdend retailbedrijf die gebukt gaat onder een onvoldoende 

vraag naar zijn producten, relatief laag (Burt en Limmack (2001)).  

 

Ook materiële activa en de hoeveelheid vorderingen en schulden hebben een invloed op het 

stopzettingtype. Ondernemingen met veel materiële activa en grote hoeveelheden vorderingen 

en schulden zullen minder snel overgaan tot een liquidering en eerder overgaan tot een 

overname of een fusie. Grote hoeveelheden van vorderingen en schulden kunnen gerelateerd 

zijn aan een lagere relatieve verwachte waarde van de vrijwillige liquidatie.  

Grote voorraden aan het begin van een noodsituatie verhoogt de kans op vrijwillige liquidatie, 

terwijl grote voorraden op het moment van de stopzetting de kans op vrijwillige liquidatie 

verminderen. Dit vergroot wel de kans op een stopzetting via een overname of via een fusie. 

Dit suggereert dat een geleidelijke inkrimping van de voorraden tijdens de stopzetting een 

vrijwillige liquidatie kunnen verklaren (Balcaen (2009)).  

 

Samenvattend kan dus gezegd worden dat productiebedrijven in vergelijking met bedrijven 

uit andere industrieën meer kans hebben op een stopzetting via vrijwillige liquidatie en 

minder kans op een stopzetting via een hercombinatie. Een hoge tastbaarheid van het actief, 

grote voorraden, hoge vorderingen en grote hoeveelheden van de financiële schulden en de 

handelsschulden verminderen de kans op een stopzetting andere dan via de rechtbanken maar 

vergroten de kans op een faillissement.   
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4. Reputatie en Relatie 

 

Na de performantie wordt hier nader uitleg gegeven over de reputatie en de relatie. 

Kenmerkend is dat de performantie beïnvloed wordt door deze twee factoren.  Eerst komt de 

reputatie naar voor en daarna wordt ingegaan op elk van de verschillende relaties tussen de 

drie partijen, de bank, het private equity bedrijf en het bedrijf dat de buyout onderging. 

 

4.1. Reputatie  

 

Als een investeerder een bedrijf overneemt, doet hij meestal beroep op extern kapitaal. Een 

belangrijk probleem hierbij is het agency probleem. Hiervoor vragen de externe partijen een 

extra compensatie. Diamond (1989) wees in zijn studie op het feit dat bedrijven met een 

goede reputatie goedkoper aan krediet kunnen geraken. Onderzocht kan worden of dit 

principe toegepast op de private equity markt blijft gelden.  

 

In de private equity markt wordt er gebruik gemaakt van een tussenpersoon namelijk het 

private equity bedrijf. Private equity maatschappijen moeten nieuw kapitaal ophalen. Dit is 

een tijdrovende en dure bezigheid. Zo moeten ze ondermeer presentaties geven aan de 

institutionele investeerders en aan de adviseurs. De hele procedure kan variëren van twee 

maand tot één jaar. Om deze tijdsduur te verminderen gebruiken private equity 

maatschappijen meerdere malen dezelfde investeerders. Een goede reputatie van de private 

equity bedrijven is dus een vereiste. In de literatuur is hierover weinig te vinden. Een nog niet 

officieel gepubliceerde paper van Demiroglu en James (2009) is één van de eerste papers die 

hiernaar onderzoek pleegt. Deze auteurs hebben zich geconcentreerd op public to private, 

maar tonen aan dat hun bevindingen ook gelden voor kleinere buyouts. Hun resultaten zijn 

dus te veralgemenen, al moet men toch het speciale karakter van een public to private blijven 

in acht nemen. Demiroglu en James (2009) ontdekken dat private equity bedrijven met een 

goede reputatie minder spread moeten betalen op zowel hun bankleningen als op hun 

institutionele leningen. In hun onderzoek merken ze ook op dat private equity bedrijven 

minder beroep doen op bankleningen voor het financieren van buyouts. Dit komt doordat bij 

de bankleningen meer restricties worden opgelegd dan bij bijvoorbeeld obligaties die men 

verkoopt aan institutionele instellingen. Door de goede reputatie kan men gemakkelijker 

leningen plaatsen bij deze laatste partij. Bij het kijken naar het totaal pakket zien Demiroglu 
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en James (2009) dat de bedrijven die een buyout ondergingen, procentueel meer schulden 

kunnen aangaan. Belangrijk is dat men weet dat de reputatie niet helemaal gelijk is aan de 

ervaring, echter is het moeilijk om een proxy te vinden die de reputatie meet.  

 

Demiroglu en James hebben dit effect reeds onderzocht op een kleine schaal en uitsluitend 

toegepast op public to private buyouts. Bovendien hebben zij performantie enkel negatief 

gedefinieerd. Hieronder namen zij zowel failliete bedrijven als bedrijven die problemen 

hebben gehad met een betaling tot vijf jaar na de buyout op. Zij ontdekten dat de reputatie wel 

degelijk een positieve invloed heeft op de performantie. Ook is er een positief verband tussen 

het aantal financiële convenanten en de performantie3. Demiroglu en James (2009) maken 

enkele bemerkingen die ook van toepassing zijn op dit onderzoek. Eerst vermelden ze dat de 

mogelijkheid bestaat dat de tijdsspanne niet ruim genoeg genomen wordt. Bedrijven kunnen 

deze korte periode vaak overbruggen, maar kunnen daarna in financiële problemen komen. 

Als tweede merken ze op dat tijdens de gloriajaren 2006 en 2007 er veel light convenanten 

gegeven werden. Dit heeft als gevolg dat problemen met deze convenanten minder 

waarschijnlijk zijn. Gezien de economische crisis is deze bemerking minder relevant daar ook 

de controle op deze light convenanten verhoogd is. Kijkend naar deze economische crisis 

merken ze nog een derde moeilijkheid op. De kans is immers reëel dat deze periode afwijkt 

van de andere periodes. 

  

                                                 
 
3 Negatief gecorreleerd. 
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4.2. Relaties 

 

Figuur 9 geeft het schema van de relaties weer. Op deze figuur zijn er 3 partijen weergegeven 

die onderling op elkaar inspelen, de banken, de private equity bedrijven en de bedrijven die 

een buyout ondergingen.  

 

Figuur 9 : Schema van de relaties 

Bron : Uit eigen onderzoek 

 

4.2.1. Relatie 1:  bedrijven die een buyout ondergingen  
 tegenover de banken 
 

Eerst en vooral is er de link (link 1) tussen bedrijven die een buyout ondergingen en de 

banken. Deze link wordt gekenmerkt door een bedrijf dat rechtstreeks geld leent bij een bank. 

Deze relatie is reeds uitvoerig besproken in de literatuur. De meeste auteurs stellen dat een 

goede band tussen het bedrijf en hun bank in het voordeel speelt van het bedrijf. Zo krijgt men 

niet alleen meer financieringskrediet (Petersen en Rajan (1994)) maar ook betere voorwaarden 

voor de lening, bijvoorbeeld lagere interesten (Berger en Udell (1995)). Het voordeel voor de 

bank is dat deze méér leningen kan uitgeven, doordat de bank niet steeds opnieuw moet 

controleren of het bedrijf kredietwaardig is. Men kan dus spreken van een win-win relatie.  
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4.2.2. Relatie 2: bedrijven die een buyout ondergingen  
 tegenover de private equity bedrijven 
 

Als tweede belangijke interactie (link 2) heeft men de band tussen de bedrijven die een 

buyout ondergingen en de private equity bedrijven. In deze relatie zijn de private equity 

bedrijven de dominante partij. Voor de meeste bedrijven is een gedeelde participatie het 

laatste middel om financiering aan te trekken (Manigart en Baeyens (2006)). Een onderzoek 

van Munari, Cressy en Malipiero (2006) toont aan dat de performantie na een private equity 

ondersteunde buyout veel verbetert, wat in het voordeel is van het bedrijf. Het enige nadeel is 

dat ze een groot deel van hun onafhankelijkheid moeten afgeven. Hier hebben vooral 

sommige entrepreneurs moeite mee (Howorth (2001)). Het belangrijkste voordeel voor het 

private equity bedrijf is dat ze erin slagen om een groot deel van het welzijn over te brengen 

van de stakeholders naar de shareholders (supra, p24). Dus ze worden er zelf rijker van, men 

spreekt opnieuw van een win-win relatie.  

 

4.2.3.  Relatie 3: banken tegenover de private equity  
 bedrijven 
 

Als laatste relatie (link 3) is er de relatie die de banken hebben met de private equity 

bedrijven. Over deze relatie wordt er weinig geschreven in de literatuur. Kovner en Ivashina 

(2008) hebben reeds stappen ondernomen om deze leemte op te vullen. Echter ontbreekt de 

link met performantie. Daarom zal in deze thesis deze leegte in de literatuur een deel 

opgevuld worden. 

 

Als er een goede relatie is tussen de het private equity bedrijf en de bank kan men verwachten 

dat meer schulden ter beschikking gesteld zullen worden. Dit zorgt voor een daling van de 

agency kosten, wat op zijn beurt gepaard gaat met een stijging van de efficiëntie, door onder 

meer een betere corporate governance. De schrik om failliet te gaan zorgt ervoor dat de 

bedrijven efficiënter werken. Bij actief gebruik van schulden zien de managers erop toe dat de 

participatie van de aandeelhouders vermindert in de financieringsstructuur. De private equity 

bedrijven en de managers hebben op die manier het grootste deel van de aandelen in hun 

bezit. Dit geeft niet alleen een belangrijke motivatie tot het verhogen van de performantie 

maar het geconcentreerde eigenaarschap zorgt er ook voor dat de private equity bedrijven de 
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buyouts beter kunnen monitoren en controleren door een actieve aanwezigheid in de raad van 

bestuur. (Jensen (1986)). De literatuur is het er over eens dat een uitgebreid relatienetwerk een 

belangrijk aspect is van het sociaal kapitaal dat een rol speelt in het bereiken van economische 

doelstellingen. (Coleman, (1990), Tsai en Ghoshal (1998) en Tsai, (2000)). Tot nu toe is 

weliswaar nog nooit expliciet het effect van een goede relatie onderzocht op de performantie 

van de verschillende buyouts. Vandaar de onderzoeksvraag: 

 

Onderzoeksvraag : Heeft een goede relatie tussen de banken en de private equity bedrijven 

een positieve invloed op de performantie van de bedrijven die een buyout ondergingen?  

 

4.3. Opbouw hypotheses  

 

De aard van de relatie tussen de private equity bedrijven en de banken, kan gemeten worden 

via verschillende parameters, namelijk het aantal, de sterkte en de spreiding van de 

bankrelaties. Elk van deze variabelen hebben hun eigen invloed op de performantie. Ook 

wordt hun invloed bekeken op de relatie tussen de schuldgraad en de performantie. 

 

4.3.1. Het aantal bankrelaties 
 

Eerst wordt er gekeken naar de invloed van het aantal bankrelaties dat een private equity 

bedrijf heeft. Farinha en Santos (2000) stellen in hun onderzoek dat er twee belangrijke 

redenen zijn waarom bedrijven met meer dan één bank samenwerken. Ze maken daarvoor een 

onderscheid tussen kredietwaardige bedrijven en minder kredietwaardige bedrijven. Minder 

kredietwaardige bedrijven schakelen meestal over naar een andere bank omdat de bank 

waarmee ze reeds hebben samengewerkt, hen geen extra krediet meer wil verstrekken. De 

kredietwaardige bedrijven hebben er een geheel andere reden voor, namelijk het tegengaan 

van hold-up kosten. Deze kosten vloeien voort uit het ontstaan van een monopolie indien men 

slechts met één bank tegelijk werkt. De bank is dan in staat om een hogere premie te vragen 

op de leningen, aangezien de ontlener nergens anders aanklopt. De extra premie wordt in de 

literatuur de hold-up kost genoemd. Deze kost kan vermeden worden, door met verschillende 

banken samen te werken. Zowel de kredietwaardige bedrijven als de niet kredietwaardige 

bedrijven proberen hun flexibiliteit veilig te stellen, elk voor hun eigen reden. De studie van 



46 
 

Farinha en Santos (2000) was eerder op link 1 gebaseerd (Figuur 9), maar men kan deze 

redenering doortrekken naar de private equity bedrijven die financiering zoeken voor de 

bedrijven die een buyout ondergaan. Granovetter (1985), Burt (1992) en Uzzi (1997) stellen 

dat indien er te weinig relaties opgebouwd zijn, er een beperking optreedt in de keuze en 

daardoor geen optimale keuze kan worden gemaakt. Ze stellen echter ook de mogelijkheid dat 

het positief effect van het aantal relaties op de performantie, afneemt naarmate er meer 

verschillende samenwerking zijn (Figuur 10). Hieruit volgen de volgende hypotheses: 

 

Hypothese 1a: Hoe meer relaties hoe beter de performantie.  

Hypothese 1b: Hoe meer relaties hoe beter de performantie, echter vanaf een bepaald punt 

daalt de performantie.  

 

Figuur 10: Het verband tussen het aantal relaties en de performantie 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 
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4.3.2. De sterkte van de relatie 
 

Via de vorige hypothese wordt het ideaal aantal relaties onderzocht. Men kan nu ook de 

sterkte van deze relaties onderzoeken. Werkt men met veel verschillende banken samen, maar 

is deze samenwerking occasioneel, spreekt men in de literatuur van ‘weak-ties’. In het 

omgekeerde geval, als de entiteiten dikwijls met elkaar samenwerken, spreekt men van 

‘strong-ties’ (Uzzi en Lancaster (2003)). Gulati (1998) stelt dat het gedrag van entiteiten die 

heel veel samenwerken, naar elkaar convergeert. Verder zegt Gulati ook dat een sterke 

samenwerking het vertrouwen verhoogt doordat de informatieoverdracht verbetert. 

 

Granovetter (1985), Burt (1992) en Uzzi (1997) waarschuwen echter voor het gevaar van te 

sterke relaties. Sterke relaties zorgen voor een minder snelle aanpassing aan veranderingen in 

de markt, aangezien men zich te sterk hecht aan die relatie. Er ontstaat dus een tekort aan 

flexibiliteit. Een te sterke band legt beperkingen op en brengt verplichtingen met zich mee, 

waardoor de flexibiliteit daalt. Powell, Koput, Smith-Doerr en Owen-Smith (1999) vinden 

ongeveer hetzelfde patroon in het verband tussen de sterkte van de relatie en de performantie. 

Eerst is een toename van de performantie te zien, maar wanneer een bepaalde drempel 

overschreden wordt, stellen ze een negatief effect vast (Figuur 11). Hieruit vloeien de 

volgende hypotheses voort:  

 

Hypothese 2a: Hoe sterker de relatie hoe beter de performantie.  

Hypothese 2b: Hoe sterker de relatie hoe beter de performantie, echter vanaf een bepaald 

punt daalt de performantie.  
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Figuur 11: Het verband tussen de sterkte en de performantie 

 

Bron: Uit eigen onderzoek  

 

4.3.3. De spreiding 
 

Een andere belangrijk element in de literatuur van relaties is ‘embeddedness’. Granovetter 

(1992) en Nahapiet en Ghoshal (1998) omschreven ‘embeddedness’ als volgt:  

 

“Network embeddedness describes the structure of a firm’s relationship with other 

firms-specifically, the extent to which a firm is connected to other firms and how 

interconnected those firms are, in turn, to each other (Granovetter (1992)).” 

 

Een hoge ‘network embeddedness’ geeft weer dat de onderneming zich in een dicht netwerk 

bevindt met andere bedrijven waarmee ze een goede relatie hebben opgebouwd. Dit geeft als 

voordeel dat iedereen elkaar goed kent door de voorbije transacties. Dit creëert een 

vertrouwensrelatie (Gulati (1995) en Gulati et al. (2000)). Dit leidt volgens Gulati (1998) tot 

een hogere performantie van het bedrijf en dit zeker in tijden van onzekerheid. Dyer en 

Nobeoka (2000) en Gulati et al. (2000) stellen ook dat men zich niet mag focussen op één 
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relatie maar alle relaties voldoende moet onderhouden zodat men uiteindelijk een grotere 

flexibiliteit bekomt. De performantie kan bij een te hoge spreiding echter ook een negatief 

verloop kennen. De relatie wordt niet genoeg onderhouden en het vertrouwen raakt zoek. De 

volgende figuur (Figuur 12) geeft de relatie tussen de performantie en de spreiding weer. Daar 

het niet mogelijk is om nu al uit te maken of spreiding een positief of negatief effect heeft, 

worden de volgende hypotheses onderzocht: 

 

Hypothese 3a: Hoe meer spreiding hoe beter de performantie.  

Hypothese 3b: Hoe meer spreiding hoe beter de performantie, echter vanaf een bepaald punt 

daalt de performantie.  

 

Hypothese 4a: Hoe minder spreiding hoe beter de performantie.  

Hypothese 4b: Hoe minder spreiding hoe beter de performantie, echter vanaf een bepaald 

punt daalt de performantie.  
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Figuur 12: Het verband tussen de spreiding en de performantie (Deel 1 : hypothese 3 ) 

 

 

Bron : Uit eigen onderzoek 
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Figuur 12: Het verband tussen de spreiding en de performantie (Deel 2 : hypothese 4 ) 

 

 

Bron: uit eigen onderzoek.  

 

4.3.4. De schuldgraad 
 

De groei wordt ook beïnvloed door de schuldgraad. De groei stijgt namelijk naarmate er meer 

schulden aanwezig zijn in het bedrijf (Jensen (1986)), maar eens een grens overschreden 

wordt, gaat de performantie dalen door het negatief effect, teweeggebracht door de 

schuldgraad ( Figuur 13a).  
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Figuur 13a: De relatie tussen de schuldgraad en de groei  

 

Bron : Uit eigen onderzoek 

 

De faillissementkosten zullen namelijk stijgen (Frank en Goyal (2007)). De relatie tussen 

schuldgraad en groei is weergegeven in Figuur 13b. Dit verband kan beïnvloed worden door 

de relaties tussen het private equity bedrijven en de banken. Zo kan bij een goede relatie het 

optimale punt naar rechts verschuiven, waardoor er een hogere schuldgraad aangehouden kan 

worden. Hieruit vloeit de volgende hypothese:  

 

Hypothese 5: Hoe beter de relatie, hoe verder het negatieve keerpunt tussen schuldgraad en 

de performantie ligt, dus hoe hoger de maximale performantie. 

 

Figuur 13b: De relatie tussen de schuldgraad en de groei met de invloed van een betere relatie 

 

Bron: Uit eigen onderzoek  

 
In het volgende deel wordt een empirische studie uitgevoerd om zo deze hypotheses te staven.  
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DEEL 2: 

EMPIRISCHE 

STUDIE 
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1. Data 
 

1.1.  Data bases 

 

Hierna wordt elk van de databases kort voorgesteld, waarna beschreven wordt hoe deze 

databases aan elkaar gelinkt zijn.  

 

1.1.1. Beschrijving 
 

Voor de data wordt gebruik gemaakt van vier verschillende databases die aan elkaar gelinkt 

worden.   

1. Reuters' LPC DealScan loan database  

2. CMBOR database 

3. CCJ information 

4. Venture Economics 

 

1.1.1.1. Reuters' LPC DealScan loan database  

 

De Reuters' Loan Pricing Corporation’s (LPC) DealScan loan database (verder Dealscan 

genaamd)  is een ruime dataset met gedetailleerde gegevens over verschillende leningen. Deze 

dataset geeft de mogelijkheid, nauwkeurig na te gaan welke private equity bedrijf heeft 

samengewerkt met welke bank. Deze database wordt dus gebruikt voor de relatie tussen de 

banken en de private equity bedrijven. Hij vermeldt niet alleen de naam van het bedrijf waar 

een buyout plaatsvond, maar ook alle namen van de leden van het syndicaat, de grootte van de 

lening, de restricties op de banklening en de spread van de lening. De Dealscan database is 

ook uitvoerig gebruikt in vroegere literatuur (bijvoorbeeld: Sufi (2007), Ivashina (2007)). Bij 

een private equity ondersteunde transactie wordt de betrokken private equity bedrijf als 

sponsor genoemd. Aangezien niet voor alle leningen een syndicaat is gevormd, of de kans 

bestaat dat niet alle gegevens ingevuld werden in Dealscan, kunnen er enkele leningen 

ontbreken. Bij het gebruiken van de data, wordt gesteld dat het beperken tot de aanwezige 

data niet zal leiden tot een systematische vertekening van de resultaten.  
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1.1.1.2. CMBOR database 

 

De database ‘The Centre for Management Buyout Research’ (verder CMBOR genaamd) 

wordt beschouwd als de grootste en uitgebreidste dataset van private equity transacties en 

vooral buyouts in het Verenigd Koninkrijk, in totaal meer dan 17.000 buyouts. Deze database 

geeft de mogelijkheid meer details over de buyout zelf toe te voegen aan de transacties die 

gevonden zijn met Dealscan. Zo kan de CMBOR database, naast de naam van de lener en het 

private equity bedrijf ook meer details geven over de datum, de waarde van de transactie, het 

type van bedrijf, het bedrag dat het management geïnvesteerd heeft, de regio, de industrie, de 

ontlener en de ervaring van het private equity bedrijf maar ook over welke bedrijven er failliet 

zijn gegaan of waar er een exit is geweest van het overgenomen bedrijf. Dit is ook een courant 

gebruikte dataset in de literatuur, zo heeft Wright  hiermee gewerkt in zijn paper van 2009.  

De data wordt bekomen door een tweejaarlijkse enquête bij private quity bedrijven, 

tussenpersonen en banken. Ze bekomen een responsgraad van bijna 100 % doordat de 

respondenten die alle data vrijgeven een gratis exemplaar krijgen van het kwartaaloverzicht 

van de buyout markt. Verder gebruiken ze ook nog de professionele pers en de jaarrapporten 

van de bedrijven om de dataset aan te vullen of te controleren.  

 

1.1.1.3. CCJ information 

 

Nog meer aanvullende data in verband met het overgenomen bedrijf zelf wordt gehaald uit de 

derde dataset namelijk het register of ‘County Court Judgements’ (verder de CCJ  database 

genaamd). Deze dataset geeft onder andere informatie over het aantal keren dat er 

gerechtelijke acties tegen hun bedrijf zijn genomen om de schulden terug te eisen. Ook het 

volledige jaarverslag is in deze database opgenomen. Via deze dataset kan men ook nagaan 

hoeveel hypotheken en dergelijke de creditoren vestigen op de activa van het bedrijf. Het 

auditverslag wordt ook opgenomen in deze dataset. Deze dataset is onder meer gebruikt door 

Altman, Sabato en Wilson (2008). 
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1.1.1.4. Venture Economics 

 

De ‘Venture Economics’ database (verder VE genaamd) is een database die ontworpen is 

door het Amerikaanse bedrijf Thomas Financial. Het bevat meer dan 200.000 transacties 

waarvan de eerste uit 1970, daarmee is deze database de grootste private equity database. De 

VE database geeft onder andere een overzicht van investeringsbedrijven, de bedrijven in wie 

het investeerde en details over de individuele investeringrondes. Maar sommige auteurs 

(Lerner (1995), en Kaplan, Sensoy, en Strömberg (2005), Hellmann, Lindsey en Puri (2008)) 

verwittigen toch voor enkele gevaren. Ze melden onder andere dat bij de VE database de 

grote acties proportioneel oververtegenwoordigd zijn, zo ook dat het aantal 

financieringronden bij deze database overschat worden. Zo vermeldt de database soms twee 

financieringronden waar er slechts één was. Ondanks deze kleine minpunten wordt deze 

database door veel belangrijke auteurs gebruikt zoals bijvoorbeeld door Lerner (1995), 

Kaplan en Schoar (2005), Gompers, Kovner, Lerner, en Scharfstein (2005), Hellmann, 

Lindsey en Puri (2008) en Hochberg, Ljungqvist en Lu (2007). 

Het voordeel van deze database is dat deze ook de vorige namen van de banken en private 

equity bedrijven vermeldt (infra, p.55). Ook geeft de VE database een heel correcte bepaling 

van de industrie waarin het geïnvesteerde bedrijf functioneert (de 4-digit Venture Expert 

Industry Classification). 

 

1.1.2. Linken van de databases 
 

Voor het linken wordt gestart met de CCJ database. Op basis van het registratienummer wordt 

deze database aan de CMBOR database gekoppeld. Vervolgens worden CMBOR en Dealscan 

manueel gelinkt op basis van de naam van het bedrijf die de buyout onderging en op de datum 

van de buyout. Om als laatste Venture Economics hieraan te koppelen wordt manueel gewerkt 

op basis van de naam van het private equity bedrijf. Ook als het private equity bedrijf 

ondertussen van naam is veranderd lukt het toch om de databases te koppelen aangezien de 

oude naam ook altijd vermeld is. 
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2. Variabelen 

 

In deze paragraaf wordt besproken met welke variabelen uit de bovenstaande databases zal 

gewerkt worden. Eerst komen de onafhankelijke variabelen aan bod. Daarna de afhankelijke 

variabelen en als laatste de controlevariabelen. 

 

2.1. Onafhankelijke variabelen 

 

De hypotheses worden voor elke vorm van performantie door drie belangrijke onafhankelijke 

variabelen gemeten.  

 

Hypothese 1 wordt gecontroleerd door gebruik te maken van het aantal bankrelaties dat een 

private equity bedrijf heeft, in de literatuur ook degreecentrality genoemd (Freeman (1979)). 

In deze thesis wordt het aantal bankrelaties van een bepaald private equity bedrijf berekend 

gedurende een bewegend tijdsvenster dat loopt van vier jaar voor de buyout tot en met het jaar 

voor de buyout. Dit is ongeveer gelijk aan de lengte die een bepaald bedrijf in de portefeuille 

van het private equity bedrijf blijft. Voor de sensitiviteitscontrole wordt er gekeken op langere 

termijn, namelijk een termijn van acht jaar. Bovendien wordt telkens gebruik gemaakt van 

een kwadraat om zo te weten te komen of het effect van het aantal bankrelaties op de 

performantie een parabool vormt en indien dit het geval is, of het een concave of convexe 

curve is.  

 

Voor hypothese 2 is de sterkte van de relatie nodig tussen een bank en een bepaald private 

equity bedrijf. Deze variabele wordt gemeten door in de Dealscan database te meten hoeveel 

maal een private equity bedrijf werkelijk heeft samengewerkt met die bepaalde bank. In de 

regressies worden daarvoor de variabelen sterkte (nummer) en sterkte (waarde) gebruikt. 

Sterkte (nummer) geeft aan hoeveel samenwerkingen er de laatste vijf jaar plaatsvonden 

tussen een private equity bedrijf en één bepaalde bank. Sterkte (waarde) meet de monetaire 

waarde van deze samenwerkingen gedurende de laatste vijf jaar. Van deze variabelen wordt 

eveneens het kwadraat opgenomen om te controleren op een hyperbolisch effect. 

 

Vervolgens maken hypotheses 3 en 4 gebruik van de herfindahlindex om zo de spreiding te 

meten. Deze index geeft weer in welke mate het aantal samenwerkingen verspreid wordt over 
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de verschillende banken. Het is een combinatie van de twee vorige variabelen en geeft weer 

hoe geconcentreerd de samenwerkingen van het private equity bedrijf met de banken zijn. 

Deze variabele toont of het private equity bedrijf de relaties vooral concentreert op één bank 

of niet, met andere woorden: werkt het private equity bedrijf meestal met dezelfde bank? Als 

men met één bank samenwerkt, dan is deze index gelijk aan 1, werkt men met iedereen 

perfect evenveel samen  is deze 0. In de regressie wordt een spreiding gebruikt, gebaseerd op 

het aantal samenwerkingen maar voor de sensitiviteitsanalyse wordt gebruikt gemaakt van 

een spreiding op basis van de waarde van de samenwerkingen. Ook hier wordt gebruik 

gemaakt van een kwadraat om zo te weten te komen of de curve een parabolische vorm heeft 

(supra, p56). 

 

Een private equity bedrijf gaat voor een buyout meestal samenwerken met meerdere banken. 

Indien dit het geval is worden de onafhankelijke variabelen in deze studie allemaal gebaseerd 

op de relatie met de leidende bank, dit in navolging van Ivashina (2008) en Sufi (2007), die 

ook enkel kijken naar de leidende bank. 

 

Als laatste wordt hypothese 5 onderzocht. Deze hypothese meet het effect van een goede 

relatie op het verband tussen de schuldgraad en de performantie. Hier is de onafhankelijke 

variabele de schuldgraad. Om deze hypothese te testen wordt er gebruikt gemaakt van het 

kwadraat om een parabolisch effect na te gaan. In de andere regressies is deze variabele 

weliswaar een gewone controlevariabele. 

 

2.2. Afhankelijke variabelen 

 

De positieve performantie wordt op vier verschillende manieren berekend. De eerst drie 

variabelen meten de grootte van het bedrijf, zowel via maatstaven voor de financiële impact 

als voor de sociale impact. Indien men naar de financiële impact kijkt, worden de variabelen 

logaritme van het totaal actief en de logaritme van de verkopen gebruikt. Om de sociale 

impact te meten wordt de logaritme van het aantal werknemers dat het bedrijf tewerkstelt, 

uitgedrukt in voltijdse equivalenten, opgenomen. De vierde afhankelijke variabele is de 

logaritme van de verkopen per werknemer, wat de efficiëntie van het bedrijf meet (Meuleman 

et al.(2008)).  
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Bij het bekijken van de negatieve performantie zullen twee soorten variabelen gebruikt 

worden. De eerste soort variabelen meet de effectieve faling, gemeten aan de hand van een 

dummy. Zo krijgt deze dummy de ene keer de waarde 1 wanneer het bedrijf failliet gaat voor 

het jaar 2010, de andere maal wanneer het bedrijf een receivership heeft gekend. Het verschil 

tussen beiden variabelen ontstaat daar ze voortkomen uit een verschillende database. De 

variabele faillissement vloeit voort uit de CCJ database, terwijl receivership afkomstig is van 

de CMBOR database. Deze laatste database houdt enkel rekening met de wijze van 

stopzetting van de buyout en kijkt niet wat daarna met het bedrijf gebeurt. Zo is het mogelijk 

dat de buyout een exit kent net voor een faillissement, maar dit faillissement is niet in de 

CMBOR database opgenomen. Het opnemen van het effectief failliet gaan, zorgt ervoor dat er 

rekening wordt gehouden met het feit dat private equity bedrijven snel het bedrijf verkopen 

voordat het effectief failliet gaat.  

Het tweede soort afhankelijke variabelen zijn variabelen die beschouwd worden als een proxy 

voor faling. Deze hebben dus vooral een voorspellende kracht en ontwijken op die manier ook 

het probleem dat de private equity bedrijven het bedrijf verkopen vooraleer het bedrijf 

effectief failliet gaat. Voor deze vorm van faling worden de variabelen chargeflag, ccj0 en 

distress gebruikt. Chargeflag is een dummyvariabele die de waarde 1 aanneemt wanneer er 

dat jaar een onderpand is gevraagd. De dummy variabele ccj0 is afgeleid van de variabele die 

het aantal aanklachten per jaar weergeeft. Wanneer deze variabele nul is en er dus geen 

aanklachten zijn geweest, krijgt de dummyvariabele ook de waarde 0. Voor de andere 

waarden krijgt deze dummyvariabele de waarde 1. Deze dummyvariabele wordt 

geconstrueerd om zo consistentie te bereiken en ook voor de berekening van de variabele 

distress. Hierdoor gaat echter wel informatie verloren. Als laatste is distress opgenomen die 

een combinatie van chargeflag en ccj0 is. Deze variabele krijgt een waarde één wanneer 

chargeflag of/en ccj0 de waarde één dragen.  

 

2.3. Controlevariabelen 

 

Bij de regressie worden er verschillende controlevariabelen opgenomen. 

 

Eerst en vooral wordt er een ervaringsvariabele opgenomen. Dit is een belangrijke variabele 

die Demiroglu en James (2009) ook gebruiken in hun paper, namelijk het aantal buyouts dat 

een private equity bedrijf al ondernomen heeft. De ervaring wordt gebaseerd op de CMBOR 
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database aangezien deze thesis vooral kijkt naar het Verenigd Koninkrijk. Ervaring PE 

(UKcmborcuml1) meet het totaal aantal deals dat het private equity bedrijf gedaan heeft tot en 

met één jaar voor de buyout. Voor de sensitiviteitsanalyse wordt de ervaring ook gemeten op 

basis van de leeftijd van het private equity bedrijf, ook al wordt deze in de literatuur niet altijd 

beschouwd als een ideale proxy voor ervaring aangezien een private equity bedrijf dat al lang 

bestaat niet noodzakelijk veel transacties heeft gedaan.  

 

Verder worden ook enkele corporate governance variabelen opgenomen. Dit zijn variabelen 

die ervoor kunnen zorgen dat de corporate governance verbetert. De eerste controlevariabele 

daarvoor is de schuldgraad, en wordt enkel opgenomen als controlevariabele wanneer deze 

variabele niet de onafhankelijke variabele is, wat het geval is wanneer er getest wordt voor 

hypothese 5. Deze variabele zorgt voor een ‘discipline of debt’ en over het algemeen voor een 

verhoging van de performantie. Van schuldgraad wordt in de multiregressie het kwadraat niet 

opgenomen om geen problemen te krijgen met multicollineariteit (Cotter en Peck (2001)). 

Een andere variabele die te maken heeft met de ‘discipline of debt’ is de schulddekking 

(debtcoverage) die gemeten wordt door alle interestdragende schulden van dat jaar te delen 

door de ebitda van het jaar daarvoor. Daar deze laatste variabele ongeveer hetzelfde meet als 

de schuldgraad, zal deze variabele gebruikt worden om een sensitiviteitscontrole uit te voeren. 

 

Verder worden er ook enkele bedrijfskarakteristieken opgenomen. Eerst en vooral is er de 

grootte van het bedrijf die de buyout ondergaat, die in de regressie wordt gemeten via de 

logaritme van het totaal actief. Deze controleert op de veronderstelling dat er bij grote 

ondernemingen schaaleffecten optreden die de performantie beïnvloeden. Deze variabele 

wordt logischerwijs niet opgenomen wanneer de afhankelijke variabele de logaritme van het 

totaal actief is. Een andere variabele is de leeftijd van het bedrijf die de buyout onderging 

uitgedrukt in aantal dagen. In de regressie wordt deze gemeten door de logaritme te nemen 

van het aantal dagen. Normaal gezien is deze positief gecorreleerd met de performantie.  

 

Vervolgens worden er ook variabelen opgenomen die meer informatie geven over het private 

equity bedrijf en de buyout zelf. Eerst en vooral wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

divisionele en familiale buyouts aan de hand van dummyvariabelen. Deze is respectievelijk 

één bij een divisionele buyout of één bij een familiale buyout en nul bij de rest. Men verwacht 

een positieve correlatie tussen de divisionele dummy en de performantie aangezien de 

divisionele buyouts meestal ontstaan omdat men bij deze buyouts te maken heeft met onbenut 
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groeipotentieel. Een ander belangrijk onderscheid is het onderscheid tussen buyout, buyin, 

institutionele buyout en BIMBO. Deze laatste variabele is een combinatie van een 

management buyin en een management buyout. Uit de literatuur wordt verwacht dat een 

buyout de beste performantie gaat kennen. Een ander onderscheid dat de literatuur maakt, is 

het onderscheid tussen afhankelijke en onafhankelijke private equity bedrijven. De 

afhankelijke bedrijven zijn de private equity bedrijven die onder meer gekoppeld zijn aan een 

bank. Daaruit volgt dat de onafhankelijke private equity bedrijven, de bedrijven zijn die 

volledig zelf kapitaal inzamelen. Daarenboven worden dummyvariabelen gecreëerd die 

aantonen of de banken of de private equity bedrijven een syndicaat vormen. Deze krijgen de 

naam dummy banksyndicaat en dummy PEsyndicaat. Daarnaast wordt voor elk jaar van 

1995-2009 een dummyvariabele aangemaakt. Zo kan onder andere een deel van de invloed 

van de inflatie en de groei van het bruto nationaal product weggewerkt worden, alsook 

gecontroleerd worden voor crisisperioden. Dit is ook de reden waarom er dummy’s 

opgenomen worden die controleren voor het jaar waarin de buyout is gebeurd. Tot slot wordt 

er een dummy opgenomen, de buyoutmodedummy, die de waarde één aanneemt als het 

bedrijf in het private equity fonds zit en de waarde nul voor de buyout of na de exit.  

 

Wanneer er gewerkt wordt met een paneldata (infra, p63) en het fixed effect model, wordt er 

automatisch gecontroleerd voor variabelen die over de jaren heen per bedrijf constant blijven. 

Deze variabelen vallen onder de fixed effects en worden dus niet meer opgenomen als 

controlevariabele. Variabelen die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld de dummyvariabelen 

voor industrie. Wordt er echter niet gewerkt met een fixed effect model, dan worden de 

industriedummy’s afzonderlijk opgenomen. 

 

De voorgaande controlevariabelen gelden voor de positieve performantie. Daarnaast is er de 

negatieve performantie. Voor de regressies met betrekking tot de negatieve performantie 

worden volgende controlevariabelen opgenomen die reeds hierboven aan bod zijn gekomen: 

de ervaring van het private equity bedrijf, de schuldgraad en het totaal actief, een dummy voor 

het jaartal van de analyse en buyoutjaar alsook de dummyvariabelen voor het soort buyout, de 

divisionele dummy en de afhankelijke dummy. De dummyvariabelen die weergeven of er een 

syndicaat wordt gevormd, worden ook opgenomen.  

 

Bijkomende variabelen die opgenomen zijn, komen aan bod in de paper van Wilson, Wright 

en Altanlar (2009). De eerste variabele die hieronder valt is de voorraad op de 
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kapitaalbehoefte, gevolgd door de leverancierschulden op de totale schulden en de 

handelsvorderingen op het totaal actief. Deze variabelen spelen een rol wanneer gekeken 

wordt naar de hoeveelheid van de financiering dat het bedrijf nodig heeft en kan krijgen op 

andere manieren dan van banken. Ook wordt de variabele return on assets opgenomen om te 

controleren voor de efficiëntie van het bedrijf. Variabelen die specifiek aangeven of er 

problemen zijn, zijn de variabelen die aangeven hoeveel dagen de jaarrekeningen in het 

verleden te laat is ingediend. Last accounts late geeft het maximum aantal dagen van de 

voorgaande jaren terwijl current account late over het laatste jaar handelt. Voor de regressie 

wordt de logaritme van deze twee variabelen genomen. Ook wanneer de auditor wordt 

vervangen, kan dit wijzen op problemen binnen het bedrijf en dit wordt opgenomen als 

dummyvariabele. De variabelen ccj0 en chargeflag worden opgenomen als controlevariabelen 

bij de regressies waarvan ze zelf de afhankelijke variabele niet zijn.  

Op de volgende pagina wordt Tabel 3 weergegeven, die een overzicht geeft van alle 

variabelen 
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Tabel 3: Een overzicht van de variabelen 

 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 
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3. Analyse 

 

3.1. Methodologie 

 

Het univariate onderzoek wordt aangevat met een algemene beschrijving van de database 

waarin de opmerkelijkste elementen beschreven worden.  

 

Voor de bivariate analyse wordt telkens de impact van één onafhankelijke variabele op één 

afhankelijke variabele bekeken. De onafhankelijke variabelen worden opgesplitst in twee 

groepen met behulp van de mediaan. Er is gekozen voor de mediaan zodat de invloed van 

uitschieters verminderd wordt. Er wordt daarom ook gekozen om de medianen van de 

positieve performantie en de schuldgraad te vergelijken met behulp van de mediaantest. De 

negatieve performantie wordt vergeleken via een crosstab en de pearson chi square correlatie. 

 

Aangezien de database observaties heeft voor hetzelfde bedrijf op meerdere tijdstippen, wordt 

er voor de multivariate regressies gebruikt gemaakt van een paneldata. De paneldata wordt 

onderverdeeld per bedrijf en per analysejaar. Aangezien het onderzoek gebaseerd is op een 

lange periode, worden jaardummy’s opgenomen die controleren voor verschillen over de 

jaren heen. 

 

Als de afhankelijke variabele ratio geschaald is, zoals alle variabelen van positieve 

performantie, wordt voor de multivariate analyse gebruikgemaakt van een fixed-lineair-

model. Dit model zorgt ervoor dat alle fixed-effects opgenomen worden in de regressie. Dit 

fixed-effect model controleert voor ongeobserveerde heterogeniteit op het niveau van het 

bedrijf. 

 

Om het voorkomen van faillissement of receivership te voorspellen, wordt er gebruik gemaakt 

van een survival-analyse, meer bepaald van een cox regressie. Deze onderzoekt de 

waarschijnlijkheid dat een bepaalde eenmalige gebeurtenis voorkomt. De afhankelijke 

variabelen krijgen een één bij faillissement of receivership. Het grote voordeel aan deze 

analyse is dat het rekening houdt met het feit dat niet elk bedrijf evenveel observatiejaren 
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heeft in de database. Een ander groot voordeel aan deze regressie ten opzichte van 

bijvoorbeeld een OLS regressie is dat deze regressie kan werken met censored-data, wat 

inhoudt dat de gebeurtenis niet noodzakelijk moet voorvallen voordat er rekening mee wordt 

gehouden in de regressie. Verder moeten de analysejaren elkaar niet noodzakelijk opvolgen, 

doordat de analyse gebruik maakt van een partial-likelihood-methode. Door het gebruik 

maken van de partial-likelihood methode en de censored data ontwijkt men een 

steekproefselectie. De tijdsvariabele is hier de leeftijd van het bedrijf en de observaties uit de 

database worden samengenomen per bedrijf.  

 

Indien de kans op een negatieve gebeurtenis meerdere malen kan voorkomen, kan niet 

gewerkt worden met het coxmodel maar moet gebruik gemaakt worden van het generalized 

estimating equation model (GEE). Hierbij komen de afhankelijke variabelen distress, aantal 

rechtzaken en aantal onderpanden aan bod. Er wordt verondersteld dat de correlatie tussen de 

verschillende analysejaren constant is. Verder werkt men met een logit model en zijn alle 

afhankelijke variabelen binomiaal.  

 

Voor de multivariate regressies worden eerst enkele aanpassingen gedaan aan de variabelen 

zodat direct enkele problemen vermeden worden.  

 

Bij de dummy variabelen die controleren voor het verschil tussen buyout, buyin, ibo en bimbo 

wordt er de dummy variabele buyout uitgelaten om een te hoge correlatie met de constante 

term tegen te gaan. Voor dezelfde reden wordt ook enkel de dummyvariabele divisionele 

buyout en afhankelijk private equity bedrijf opgenomen in de regressies. Telkens wordt de 

grootste groep uit de regressie weggelaten om zo een grote referentiegroep te hebben en zo de 

betrouwbaarste resultaten te bekomen. Bij de dummy’s voor buyoutjaar, analysejaar en 

industrie wordt hetzelfde principe toegepast.  

 

Aangezien een aantal variabelen enkel gelden gedurende de buyout, worden deze variabelen 

vermenigvuldigd met de buyoutmodedummy, die weergeeft wanneer het bedrijf zich in het 

private equity fonds bevindt. Er wordt dus een interactieterm berekend die ervoor zorgt, dat 

de variabele enkel tijdens de buyout een waarde verschillend van nul aanneemt. Alle 

onafhankelijke variabelen horen hieronder alsook de dummyvariabelen die het type buyout 

behandelen of die weergeven of er gewerkt wordt met een syndicaat. Variabelen die meer 

informatie geven over het private equity bedrijf, zoals hun ervaring, vallen hier eveneens 
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onder. Dit zorgt er ook direct voor dat ze tijdens de fixed effect regressies niet worden 

opgenomen onder de fixed effect en dat het dus mogelijk is om hun effect na te gaan.  

 

Voor de multivariate regressies echt te starten, wordt er eerst een pearson correlatie matrix 

opgesteld, zodat er gecontroleerd wordt op mogelijke problemen van multicollineariteit. Na 

elke regressie wordt nogmaals gecontroleerd op multicollineariteit. Om de impact van 

multicollineariteit op de variantie van de voorspelde regressiecoëfficiënten te meten, wordt er 

gebruikt gemaakt van de VIF (variance inflation factor). De 1/VIF geeft weer welk deel van 

de variantie van de variabele onafhankelijk is van de andere variabelen. Als absoluut 

maximum voor VIF wordt een waarde van tien vooropgesteld, zoals verondersteld in het boek 

van Kutner (2004). Indien een bepaalde variabele meer dan tien haalt, wordt deze uit de 

regressie gelaten en wordt er opnieuw gecontroleerd voor andere multicorrealiteitsproblemen. 

Verder is er gekozen om voor elke regressie slechts één onafhankelijke variabele en eventueel 

zijn kwadraat op te nemen zodat er geen multicollineariteitsprobleem zou optreden. Bij elke 

regressie wordt standaard eerst de onafhankelijke variabele en zijn kwadraat opgenomen om 

te controleren op een hyperbolisch effect. Hierdoor ontstaat multicollineariteit die 

weggewerkt wordt door de variabelen te centreren. Elke onafhankelijke variabele wordt 

verminderd met het gemiddelde en vervolgens gekwadrateerd. Zo vermindert de 

multicollineariteit sterk. Is de coëfficiënt onafhankelijke variabele en zijn kwadraat niet 

significant, wordt er gekeken of er een lineair effect is door enkel de niet gecentreerde 

onafhankelijke variabele op te nemen.  

 

Verder wordt voor elk van de regressies gecontroleerd op heteroscedasticiteit, op uitschieters 

en voor beïnvloedende observaties. Om te controleren op heteroscedasticiteit wordt er gebruik 

gemaakt van twee testen. De eerste is een informele test en bestaat erin de voorspelde 

afhankelijke variabele op een grafiek te plaatsen tegen de residuele waarde gecreëerd door de 

voorspelde afhankelijke variabele. De tweede manier is een formele test namelijk de Breusch-

Pagan test, ook bekend als de Cook's Weisberg's test voor heteroscedasticiteit. De 

nulhypothese van deze test is homoscedasticiteit, wat vereist is. Bij de eerste informele test 

bemerkt men vaak geen enkel probleem maar indien men de tweede test ook uitvoert, wordt 

de nulhypothese bijna elke keer met een grote significantie verworpen. Om dit op te lossen 

worden alle standaardafwijkingen zodanig gecorrigeerd zodat ze White gecorrigeerde 

standaard afwijkingen vormen. Om te controleren op uitschieters, is er gewerkt met 

boxplotten. Indien er uitschieters aanwezig zijn, wordt er gebruikt gemaakt van het 
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windsoring principe op het eerste percentiel niveau. Er is voor deze techniek gekozen zodat 

geen vertekeningen zou verkregen worden in de dataset. Indien men bij elke uitschieter de 

volledige observatie verwijdert uit de database, verliest met een groot aantal observatiejaren. 

Deze observatie jaren kunnen dan voor andere regressies niet meer gebruikt worden en dit 

zorgt dan voor ongewenste vertekening. Voor de beïnvloedende observaties wordt gebruikt 

gemaakt van de cook’s distance test. Daar de beïnvloedende observaties steeds behoren tot de 

outliners, is hierop ook gecontroleerd.  

 

Bovendien wordt na elke regressie met fixed-effects een Hausmantest gedaan om te kijken of 

de coëfficiënten van de fixed-effect regressie afwijken van die van een random-effect 

regressie. Als de nulhypothese verworpen wordt, betekent dit dat de fixed-effect regressie 

significant verschillende coëfficiënten heeft. Dit kan mogelijks verklaard worden doordat er 

ongeobserveerde elementen zijn die een belangrijke rol spelen bij de bepaling van de 

coëfficiënten. Deze fixed-effect coëfficiënten zijn dus correcter. Zo is het model met fixed-

effect beter en moet voor dit model gekozen worden. Is de Hausmantest echter niet 

significant, wordt er gebruik gemaakt van de random-effect regressie.  

 

In deze studie worden de resultaten die statistisch significant zijn ook gecontroleerd op hun 

economische significantie. Aangezien de database veel uitschieters bevat, is het niet mogelijk 

om de standaardafwijking te gebruiken daar de standaardafwijking in te grote mate beïnvloed 

wordt door deze uitschieters. Hierdoor wordt er gewerkt met het 25ste en 75ste percentiel. De 

gevonden coëfficiënten worden vermenigvuldigd met het 75ste en 25ste percentiel van de 

onafhankelijke variabele en vervolgens van elkaar afgetrokken. Indien men een hyperbolisch 

effect heeft, gebruikt men dus de gecentreerde variabelen en zijn kwadraat. Om dit getal te 

normaliseren wordt gedeeld door het verschil van 75ste en 25ste percentiel maar deze keer 

van de afhankelijke variabele. Dit getal zegt hoeveel percent van de interkwartielafstand van 

de afhankelijke variabele men kan verklaren door een wijziging van één onafhankelijke 

variabele. Aangezien er geen officiële standaard is, wordt in deze studie de grens van 0.05 of 

5 % genomen. Deze normalisatie gebeurt enkel bij de positieve performantie daar dit bij de 

negatieve dichotome afhankelijke variabelen niet veel bijbrengt. 

 

De multivariate analyse is opgesteld volgens een vast patroon. Telkenmale geeft Model 1 de 

regressie weer met de gecentreerde vorm van de onafhankelijke variabele, alsook het 

kwadraat hiervan en Model 2 enkel de niet gecentreerde onafhankelijke vairabele. Zijn de 
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coëfficiënten van de onafhankelijke variabelen bij Model 1 significant, dan wordt Model 2 

niet opgemaakt en wordt direct overgegaan naar de modellen met controlevariabelen. Hierbij 

is Model 3 het model met de kwadraten en de controlevariabelen en Model 4 het model met 

de enkelvoudige variabele en de controlevariabelen. Hier wordt gebruik gemaakt van 

hetzelfde principe als tussen Model 1 en Model 2. Model 4 wordt enkel opgenomen indien de 

coëfficiënten van de onafhankelijke variabele in Model 3 niet significant is. 

 

Als laatste is er nog de  manier waarop de significantie van de resultaten in de tabellen is 

aangetoond. Er wordt gewerkt met drie verschillende niveaus. Een significantie op het   

1 procentniveau, dus met een p-waarden van 0,01 of lager, wordt aangeduid met drie sterren. 

Een significantie op het 5 procentniveau, maar niet op het 1 procentniveau, wordt aangeduid 

met twee sterren en als laatste worden resultaten die enkel op het 10 procentniveau significant 

zijn aangeduid met één ster. De significantie van het model wordt ook telkens weergegeven. 

Voor het fixed effect model is een F test gebruikt en voor de cox model en het gee model 

wordt gewerkt met  de wald chi kwadraat test. 

 

3.2. Beschrijvende statistiek  

 

Tabel 4 geeft het totaal aantal observatiejaren weer en de relatieve frequenties van elk jaar ten 

opzichte van alle jaren in de database. De database bestaat uit verschillende observaties vanaf 

1995 tot en met 2009. In totaal bevat de database 13.536 verschillende observatiejaren. Zoals 

in deze Tabel Re zien is, stijgt het aantal data per analysejaar naarmate de tijd vordert. 

Daarnaast geeft Tabel 4 ook weer hoeveel buyouts er zich juist in de database bevinden en in 

welk jaartal deze buyout plaatsvond, de buyouts zijn opgenomen tot en met 2008. In totaal 

zijn er 2.229 buyouts opgenomen in de database. Indien men op Figuur 14 naar het patroon 

van de rode lijn kijkt, ziet men duidelijk dat de buyouts een dalparabool vormen. Deze 

dalparabool is min of meer te verwachten aangezien er dan een wereldwijde daling was van 

het aantal buyouts.  
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Tabel 4: Het totaal aantal en de relatieve frequenties van elk analysejaar en buyoutjaar 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 

 

Figuur 14: Het aantal observaties van elk analysejaar en buyoutjaar (aantal, 1995-2009) 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 

 

In Tabel 5 wordt er meer toelichting gegeven bij het type buyout Er zijn 769 divisionele 

buyouts. Het grootste deel van de buyouts in het algemeen, zijn buyouts zelf die 1257 van de 

buyouts in het algemeen vertegenwoordigen. De institutionele buyouts zijn met 501 buyouts 

ook nog vrij belangrijk. Deze opdeling naar soort buyout wordt ook weergegeven in  
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Figuur 13. Van de 1858 buyouts zijn er 31 % uitgevoerd met een private equity bedrijf dat 

afhankelijk is van banken. Verder is 35 % van de buyouts voortgekomen uit een divisionele 

buyout. Family buyouts hebben bijgevolg een groot aandeel in de totale database namelijk  

40 %.  

 

Tabel 5: Types van buyout 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 

 

Figuur 15: Soort buyout (aantal) 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 
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In Tabel 6 wordt de beschrijvende statistiek weergegeven van alle variabelen die in de verdere 

regressie gebruikt worden. Bovendien worden de variabelen voor de sensitiviteitscontrole bij 

de onafhankelijke variabelen eveneens opgenomen. In deze Tabel Uordt ook de mediaan, het 

25ste percentiel en het 75ste percentiel weergegeven. Hieruit volgt nog meer de spreiding van 

de waarde van de variabele. Uit de Tabel Jomt het profiel van de bedrijven in de database naar 

voor. Indien men kijkt naar de afhankelijke variabelen, die positieve performantie meten, ziet 

men dat er zowel heel kleine als heel grote bedrijven in de database zitten. Wat daarbij opvalt, 

zijn de grote standaarddeviaties. Deze standaarddeviaties kunnen verminderd worden door de 

logaritme te nemen van zowel de verkopen, het totaal actief, het aantal werknemers als de 

omzet per werknemer. Als men dan naar de afhankelijke variabelen kijkt voor negatieve 

performantie ziet men dat slecht 3 % van de bedrijven effectief een faillissement heeft gekend 

en amper 2 % een receivership. Als men naar distress kijkt, dus naar signalen voor faling, ziet 

men dat veel meer bedrijven geconfronteerd worden met dit probleem, namelijk 27 %.  

 

Bij de onafhankelijke variabelen, het aantal relaties en de sterkte, is er een grote variantie. Zo 

heb je private equity bedrijven met maar liefst 53 verschillende bankrelaties terwijl de 

mediaan slechts 3 bankrelaties is. De spreiding, die controleert voor hypothese 3 en 4 en die 

gemeten wordt door de herfindahlindex, heeft een gemiddelde en mediaan, gelegen rond 0.4. 

Waarbij nul staat voor een mooie egale spreiding en één helemaal geen spreiding aangeeft.  

 

Bij de controlevariabelen valt de hoge variantie overal op. Verder is het gemiddelde van de 

buyoutmodedummy 0.56, wat weergeeft dat 56 % van de observaties gemeten zijn tijdens de 

buyout. Om de variantie een deel te verminderen door de extreme uiteinden naar boven toe af 

te vlakken wordt het loglineair model gebruikt. Zo wordt de logaritme genomen van ervaring 

van het private equity bedrijf, de leeftijd van zowel het bedrijf als van het private equity 

bedrijf en de twee variabelen die aangeven dat de jaarrekening te laat is ingediend.  
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Tabel 6: Univariate analyse van de onafhankelijke, afhankelijke en de controlevariabelen 

  

Bron: Uit eigen onderzoek  
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3.3. Bivariate analyse 

 
De bivariate analyse kijkt naar de impact van één onafhankelijke variabele op de afhankelijke 

variabele. Om dit te doen wordt op basis van de mediaan elke onafhankelijke variabele 

opgedeeld in twee groepen. Daarna wordt per afhankelijke variabele voor elk van deze twee 

groepen afzonderlijk, een beschrijvende statistiek opgesteld en dit wordt dan met elkaar 

vergeleken via de mediaantest of via een crosstab en de pearson chi square correlatie. Tijdens 

de bivariate analyse wordt voornamelijk naar het a-gedeelte van de hypothese gekeken, dus 

enkele naar het lineair verband.  

Hierna wordt elke onafhankelijke variabele apart besproken.  

3.3.1. Het aantal relaties 
 

De eerste variabele die behandeld wordt is het aantal relaties. Uit hypothese 1a wordt een 

positief verband verwacht tussen het aantal relaties en de performantie. In Tabel 7 ziet men 

direct dat deze hypothese sterk bevestigd wordt door de resultaten van de positieve 

performantie. Bij de negatieve performantie bevestigen de resultaten overwegend de 

hypothese, zeker de variabelen faillissement en receivership, die de sterke vormen van faling 

zijn. De andere variabelen die tonen dat er problemen zijn in het bedrijf zoals chargeflag 

geven een omgekeerd significant verband weer. Er wordt meer beslag gelegd op activa van 

bedrijven waarvan de private equity speler veel bankrelaties heeft. De kans bestaat dus dat 

teveel bankrelaties ook een negatief effect heeft op de performantie, wat in tegenspraak is met 

hypothese 1a. Als laatste wordt ook bij elke onafhankelijke variabelen de schuldgraad 

opgenomen om de laatste hypothese te testen. Er is een negatief effect van het aantal relaties 

op de schuldgraad maar dit effect is niet significant. 
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Tabel 7: De afhankelijke variabelen bij een opsplitsing naar het aantal relaties (4 jaar)4 

 
Bron: Uit eigen onderzoek 
 

3.3.2. De sterkte van de relatie 
 

Tabel 8 toont grotendeels dezelfde resultaten voor hypothese 2a. Zeker wat positieve 

performantie betreft. De logaritme van het totaal actief is niet significant verschillend als de 

sterkte berekend is op basis van het aantal maar wel indien het berekend is op basis van de 

waarde van de samenwerkingen met één bank5. Alle variabelen die performantie meten op 

basis van de grootte van het bedrijf worden positief beïnvloed door het aantal 

samenwerkingen van het private equity bedrijf met één bank. Dit ligt dus in lijn met 

hypothese 2a. De efficiëntie daalt echter, wat niet in lijn ligt van de verwachtingen in 

hypothese 2a. Voor negatieve performantie is er geen significant verschil als men kijkt naar 

sterkte berekend aan de hand van het aantal samenwerkingen met eenzelfde bank. Wanneer 

men echter kijkt naar de monetaire waarde van de samenwerkingen, bemerkt men een 

negatief verband met ccj0 wat dus in de lijn ligt van hypothese 2a. Wat hypothese 5 betreft 

bemerkt men voor schuldgraad een negatief effect. Men zou dus minder schulden krijgen als 

er een sterkere band is. Hypothese 5 houdt in dat men meer schulden zou aangaan om zo een 

hogere performantie te bekomen. 

 

  

                                                 
 
4 In bijlage Tabel A: De afhankelijke variabelen bij een opsplitsing naar het aantal relaties (8jaar) 
5 In bijlage Tabel B: De afhankelijke variabele bij een opsplitsing naar de sterkte (waarde) 
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Tabel 8: De afhankelijke variabele bij een opsplitsing naar de sterkte (nummer) 

 

Bron: Uit eigen onderzoek  
 

3.3.3. De spreiding van de relatie 
 
Als laatste is de herfindahlindex opgedeeld in twee groepen om zo het effect van de spreiding 

in rekening te brengen. Bij de resultaten van in Tabel 9 moet rekening gehouden worden dat 

de groep met de grote spreiding links staat, terwijl de groep met minder spreiding rechts staat. 

Bij de positieve performantie is er voornamelijk een daling van de performantie als de 

spreiding daalt. Dit ligt dus in lijn met hypothese 3a want bij een stijgende spreiding gaat ook 

de performantie stijgen. Bij negatieve performantie is er een duidelijk verschil tussen de 

effectieve faling en de variabelen die eerder wijzen op problemen. Bij de effectieve faling 

wordt de 3de hypothese bevestigd, aangezien bij een dalende spreiding de kans op faling 

toeneemt. Bij de variabelen die mogelijk problemen signaleren, is er eerder een bevestiging 

voor hypothese 4a die stelt, dat bij lagere spreiding men minder problemen gaat kennen. Dit 

wordt dus verder onderzocht via de multivariate regressie. Wat de schuldgraad betreft kan 

dezelfde conclusie getrokken worden als bij de sterkte en moeten we hypothese 5 verwerpen. 

Alle verbanden blijken vrij robuust wanneer men naar de spreiding gaat kijken gemeten op 

basis van de waarde van de transacties.6    

                                                 
 
6 In bijlage Tabel C: De afhankelijke variabele bij een opsplitsing naar de spreiding (waarde) 
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Tabel 9: De afhankelijke variabele bij een opsplitsing naar de spreiding (nummer) 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 
 
 

3.4. Multivariate analyse 

 
In dit deel wordt de multivariate analyse besproken. Eerst komt de positieve performantie aan 

bod, daarna de negatieve. 

3.4.1. Positieve performantie 
 

Voor de multivariate analyse van de positieve performantie, wordt er gebruik gemaakt van 

een fixed-effect-model. Vooraleer te starten met deze multivariate regressie wordt een 

correlatiematrix opgemaakt (Tabel 10), om mogelijke problemen met multicollineariteit op te 

sporen. Indien men op deze matrix controleert via pearson chi square methode voor te hoge 

correlatie, ziet men dat heel veel variabelen lijden onder een te hoge correlatie. Hiermee moet 

tijdens de regressies rekening gehouden worden.  
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Tabel 10: De pearson correlatiematrix van de positieve performantie 

 

Bron : Uit eigen onderzoek 
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Elke regressie wordt bovendien gecontroleerd door gebruik te maken van de variance 

inflation factor. Tijdens deze test wordt duidelijk dat er een te grote multicollineariteit is, 

indien de variabele buyoutmodedummy wordt opgenomen. Daar de buyoutmodedummy met 

verschillende variabelen hoog correleert, is het niet mogelijk deze variabele op te nemen.  

 

Onder de controlevariabelen worden niet alleen de variabelen uit de correlatiematrix 

opgenomen maar ook dummy’s voor de analyse jaren en het jaar van de buyout, dit zorgt 

ervoor dat tijdsafhankelijke veranderingen in macro economische effecten worden 

opgenomen. 

 

Het resultaat van deze empirische studie wordt in de volgende paragrafen besproken en 

weergegeven per onafhankelijke variabele.7  

 

Het aantal bankrelaties 

 

Tabel 11 toont de empirische resultaten van de invloed van het aantal verschillende 

bankrelaties van het private equity bedrijf op de performantie van het bedrijf dat is 

overgenomen door het private equity bedrijf. De resultaten zijn uiteenlopend. Zoals te zien is 

in Tabel 11 zijn de kwadraattermen bij de logaritme van het aantal werknemers en de omzet 

per werknemers significant, wat concreet inhoudt dat de relatie op een bepaald moment van 

richting verandert. Over de vorm van de parabool is echter geen eensgezindheid. Wordt de 

performantie gemeten op basis van de logaritme van de omzet per werknemer, dan bemerkt 

men een concave functie.  Als men enkel kijkt naar de regressie met controlevariabelen dan 

vindt men een buigpunt rond de 10 bankrelaties boven het gemiddelde, aangezien de variabele 

gecentreerd is. Concreet houdt dit in dat er een buigpunt is bij 16 bankrelaties. Tot dit 

buigpunt stijgt de performantie bij een stijgend aantal bankrelaties, voorbij dit buigpunt daalt 

de performantie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de private equity bedrijven de 

voeling met de banken verliezen en daarom minder van de banken bekomen. Het buigpunt 

van 16 ligt vrij ver als men weet dat het 75ste percentiel slechts 7 is. Men vindt dus een 

bevestiging van hypothese 1b, waarbij het buigpunt ver voorbij de mediaan ligt. Daarnaast is 

er de performantie gemeten door de logaritme van het aantal werknemers. Hier vindt men een 

                                                 
 
7 In bijlage zijn deze regressies ook terug te vinden per afhankelijke variabele. Bij deze regressies wordt 
bovendien een regressie opgenomen met enkel de controlevariabelen. 
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convexe functie met het buigpunt op 26 bankrelaties. Deze curve veronderstelt dat de 

performantie daalt als het aantal bankrelaties stijgt, maar op een bepaald moment stijgt de 

performantie als het aantal bankrelaties stijgt. Aangezien het buigpunt hier ook voorbij de 

grens van het 75ste percentiel ligt, is er vooral een dalend effect. Wat het aantal werknemers 

betreft kan men dus hypothese 1 in zijn geheel verwerpen. Voor performantie gemeten met 

behulp van de logaritme van de verkopen, vindt men een dalend verband en verwerpt men 

hypothese 1 eveneens in zijn geheel. Wat de logaritme van totaal actief betreft is er geen enkel 

significant verband en verwerpt men dus ook hypothese 1. In bijlage worden deze resultaten 

gecontroleerd voor hun robuustheid8. Zo wordt als onafhankelijke variabelen ‘het aantal 

bankrelaties tot op acht jaar voor de buyout genomen’ en wordt schulddekking gebruikt als 

variabele om de corporate governance te meten in plaats van de schuldgraad. Verder wordt 

ervaring van het private equity bedrijf gemeten door de leeftijd van het private equity bedrijf. 

De belangrijkste conclusie die kan getrokken worden uit de sensitiviteitscontroles is dat de 

resultaten uit Tabel 11 vrij robuust zijn. Enkel voor verkopen wordt nu wel een convex 

verloop gevonden waarbij het buigpunt ligt bij 24 bankrelaties, dus het dalend effect primeert, 

de hypothese blijft dan ook verworpen. Ook indien schulddekking in plaats van schuldgraad 

wordt gebruikt om te controleren voor corporate covernance, blijven de meeste effecten 

robuust. Het effect op het aantal werknemers blijft negatief en de convexe relatie voor de 

omzet per werknemer blijft, evenals het buigpunt van deze relatie. Het valt ook op dat het 

effect van de leeftijd van het private equity bedrijf significanter is, dan ervaring gemeten aan 

de hand van het aantal ondernomen deals. Zo is er een positieve invloed van de leeftijd van 

het private equity bedrijf op de performantie gemeten via de grootte, maar een negatief 

verband wat de efficiëntie betreft.  

 

Hieruit kan besloten worden dat hypothese 1 verworpen moet  worden voor de performantie 

gedefineerd als grootte maar dat hypothese 1b wel aanvaard kan worden voor de efficientie 

van het bedrijf . Het effect van  het aantal werknemers spreekt hypothese 1 tegen maar dit 

hoeft enigszins niet te verbazen. Bij de daling van de werknemers komen er immers middelen 

vrij die men kan uitkeren aan andere belangrijke stakeholders. Als men meerdere bankrelaties 

heeft, moet men ook meerdere banken tevreden houden en heeft men meer geld nodig. Dit 

gaat ten kosten van de werknemers, wat men kan linken aan het motief van de 

                                                 
 
8 In bijlage Tabel H: Positieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele het aantal relaties 

(sensitiviteitscontrole). 
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welvaartverdeling (supra, p24). Ook worden de bedrijven verlost van sociale verplichtingen 

bij een overname wat hen in staat stelt om mensen eenvoudiger te ontslaan. De bedrijven 

proberen deze verdeling op te vangen door een hogere efficiëntie. De variabele omzet per 

werknemer stijgt immers als het aantal bankrelaties hoger wordt, tot op een bepaald punt. Zo 

kan gesteld worden dat voorbij dit punt het bedrijf winstgevend genoeg is om alle 

stakeholders tevreden te houden en begint met te investeren in personeel.  

 

Als men kijkt naar de economische significantie, ziet men dat zeker het effect op de 

werknemers economisch significant is alsook het effect op de omzet per werknemer9. Het 

effect op de verkopen is veel beperkter en is dus minder economisch significant. De meeste 

conclusies kunnen dus behouden blijven. 

 

Het model dat gebruikt wordt, geeft een goede verklaring van de variatie van de afhankelijke 

variabel als er gekeken wordt naar de R² within, dus naar de verklarende variantie binnen het 

bedrijf. Als men echter naar de R² totaal kijkt, is deze bij de logaritme van het totaal actief en 

van de omzet per werknemer veel lager. Voor het onderzoek is echter vooral de within 

belangrijk, al kan dit wel voor problemen zorgen voor de veralgemeenbaarheid. De 

belangrijkste oorzaak van de daling in R² is waarschijnlijk omdat de regressie uiteindelijk 

maar een klein deel van de totale populatie bespreekt en de fitting van het model dus 

uitsluitend op deze observaties gebeurd is.   

  

                                                 
 
9 In bijlage Tabel V: Economische significantie van de positieve performantie 
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Tabel 11: Positieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele het aantal relaties  

 

Bron: Uit eigen onderzoek 
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De sterkte  

 

De resultaten van de regressies met als onafhankelijke variabele de sterkte van de relatie 

tussen een bepaalde bank en een private equity bedrijf zijn consistenter. Tabel 12 geeft deze 

resultaten weer. Men vindt bijna overal een lineair positief verloop. Dit geld echter enkel voor 

de performantie gemeten onder de vorm van grootte, voor efficiëntie is er geen significant 

effect. Er is ook geen sprake van een parabolisch verloop, alleen bij omzet per werknemer is 

er een parabolisch verloop als men geen controlevariabelen opneemt, maar de waarde van het 

model is niet significant. Men kan dus hypothese 2b niet aanvaarden, maar er is dus wel een 

significant positief verband zodat hypothese 2a wel aanvaard kan worden. Bovendien is de 

verklarende waarde van het model hoog, met waardes voor R² van 0,27 tot 0,45. Dit is 

enigszins te wijten aan het feit dat de totale steekproef sterk verminderd is, daar slechts een 

klein percentage van de totale database gelinkt kan worden met de Dealscan database die de 

variabele sterkte bevat. Dit zorgt echter ook voor een groot verschil tussen de R² within en de 

R² totaal. 

 

De sensitiviteitscontrole wordt weergegeven in bijlage met ondermeer sterkte gemeten op 

basis van de waarde van de transacties die een private equity bedrijf heeft met één bank10. 

Hier wordt opnieuw het positief verband gevonden tussen de sterkte van een bankrelatie en de 

performantie van het bedrijven dat het private equity bedrijf heeft overgenomen. Ditmaal 

heeft sterkte ook een positieve invloed op de efficiëntie.  

 

 

Wanneer men opnieuw kijkt of de resultaten economisch significant zijn, ziet men dat deze 

significantie laag is. Wordt ook de  economische significantie van de sensitiviteitscontroles 

bekeken,  vindt men voor de meeste variabelen een getal rond 0.05 wat nog steeds laag is. Het 

resultaat voor het aantal werknemers is zeker niet economisch significant11 

. 

                                                 
 
10 In bijlage Tabel I: Positieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele de sterkte 

(sensitiviteitscontrole). 
11 In bijlage Tabel V: Economische significantie van de positieve performantie 
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Tabel 12: Positieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele de sterkte. 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 
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De spreiding 

 

Als laatste bij de positieve performantie worden de resultaten van de spreiding besproken. 

Deze variabele wordt gemeten door de herfindahlindex, die een waarde één aanneemt bij 

helemaal geen spreiding en een waarde nul bij veel spreiding. Als men Tabel 13 bekijkt ziet 

men enkel een positief verband tussen de herfindahlindex en de afhankelijke variabele voor 

verkopen en werknemers. Vertaald naar spreiding, wil dit zeggen dat een mindere spreiding, 

weergegeven door een hogere index, leidt tot betere performantie. Dit betekent dat spreiding 

niet goed is voor de performantie, wat in lijn ligt met hypothese 4a. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is, dat de private equity bedrijven de verbondenheid met hun banken verliezen en de 

banken geen extra inspanningen meer willen doen, wat negatief is voor de performantie 

waardoor deze daalt. Ook hier is er een sensitiviteitscontrole uitgevoerd12. Zo wordt de 

spreiding berekend via de waarde van de transacties in plaats van het aantal transacties. Deze 

wijziging wordt gecombineerd met het opnemen van de schulddekking in de plaats van de 

schuldgraad en een andere meting voor ervaring, namelijk de leeftijd van het private equity 

bedrijf. Deze regressies tonen aan dat de resultaten niet robuust zijn wat het moeilijk maakt 

om met redelijke zekerheid te zeggen of hypothese 4a correct is of niet. De resultaten zijn 

echter wel economisch significant13. Het blijft echter moeilijk om uit deze resultaten echte 

conclusies te trekken.  

 

                                                 
 
12 In bijlage Tabel J: Positieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele de spreiding 

(sensitiviteitscontrole).  
13 In bijlage Tabel V: Economische significantie van de positieve performantie 
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Tabel 13: Positieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele de spreiding 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 

 



86 

3.4.2. Negatieve performantie 
 
In dit deel komen de regressies van de negatieve performantie aan bod. Hierbij wordt een 

opsplitsing gemaakt tussen faillissement en receivership enerzijds en ccj0, chargeflag en 

distress anderzijds. Vooraleer naar de effectieve regressies te kijken wordt net zoals voor de 

positieve performantie eerst gekeken naar de correlatie matrix. Men bemerkt hier ook 

verschillende variabelen die significant correleren. In Tabel 14 valt op dat er veel variabelen 

hoog gecorreleerd zijn.  

 

Elke regressie wordt bovendien eveneens gecontroleerd met de variance inflation factor want 

het meetniveau van de afhankelijke variabelen heeft hier geen invloed op. Tijdens deze test 

wordt duidelijk dat er eveneens een te grote multicollineariteit is, indien de variabele 

buyoutmodedummy opgenomen wordt. Deze variabele wordt dus ook bij de regressies van 

negatieve performantie niet verder opgenomen.  

 

Onder de controlevariabelen worden niet alleen de variabelen uit de correlatiematrix 

opgenomen, maar indien mogelijk ook de dummy’s voor de analyse jaren, het jaar van de 

buyout en de industriedummy’s.  
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Tabel 14: De pearson correlatie matrix 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 
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3.4.2.1. Faillissement en Receivership 

 

In deze paragraaf worden de regressies van faillissement en receivership besproken. Deze maken 

gebruik van het coxmodel.  

 

Voor elk van de regressies worden de oddsratios weergegeven met hun significantie. Vervolgens 

wordt ook het aantal observaties opgenomen alsook het aantal falingen. Als laatste geeft de waarde 

van het model weer of het model significant van nul verschillende coëfficiënten heeft aan de hand 

van een wald chi kwadraat test. 

 

Voor de sensitiviteitsanalyse wordt een coxregressie gebruikt waarvan de onafhankelijke variabelen 

gewijzigd worden, alsook de controlevariabelen schuldgraad en ervaring PE in respectievelijk 

schulddekking en leeftijd van het private equity bedrijf. Bovendien worden de oorspronkelijke 

coxregressies herhaald, gebruikmakend van een GEE model.  
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Het aantal relaties 

 

De resultaten in verband met hypothese 1, die handelt over het aantal relaties, worden voorgesteld 

in Tabel 15. In eerste instantie bemerkt men niet direct een verband en moet hypothese 1 verworpen 

worden. De sensitiviteitscontroles brengen wel enig verband aan het licht.14. Als men kijkt naar de 

cox-sensitiviteitscontrole, blijven de resultaten niet significant. Indien men kijkt naar het resultaat 

van de GEE regressie, dan vindt men wel een significant verband dat stelt dat bij een stijgend aantal 

relaties de kans op faillissement daalt. Er zijn dus wel bewijs om hypothese 1a te aanvaarden maar 

dit bewijs is niet robuust genoeg om echt conclusies te trekken. Bij het bekijken van de afhankelijke 

variabele receivership kan hetzelfde geconcludeerd worden. Bij de eerste regressie wordt er geen 

significant effect waargenomen. Ook zijn de sensitiviteitscontroles niet consistent. Nu geeft de GEE 

regressie geen verband weer, maar de coxregressie met de andere variabelen vindt wel een verband. 

Het verband hier is hetzelfde als bij faillissement en bevestigt dus ook hypothese 1a. De statistisch 

significante coëfficiënten zijn weliswaar economisch significant15. Er zijn dus duidelijk elementen 

aanwezig die hypothese 1a bevestigen, deze zijn echter niet robuust genoeg om echt een conclusie 

hierover te nemen. 

                                                 
 
14 In bijlage Tabel L/N:  Negatieve multivariate regressie met als afhankelijke variabele faillissement,  

sensitiviteitscontrole. Tabel M/O: Negatieve multivariate regressie met als afhankelijke variabele receivership, 

sensitiviteitscontrole.   
15 In bijlage Tabel W: Economische significantie van de negatieve performantie 
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Tabel 15: Negatieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele het aantal relaties 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 
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De sterkte 

 

Bij het bekijken van de relatie tussen de negatieve performantie, faillissement en receivership, 

wordt gestoten op het probleem van een te laag aantal observaties voor faling. Daarom worden 

enkel de modellen zonder controlevariabelen opgenomen. Bij faillissement is geen van deze 

modellen significant maar bij de sensitiviteitsanalyse wordt er wel een stijgende curve opgemerkt16. 

Zowel bij de regressie met de andere variabelen als bij de GEE regressie. Bij de GEE regressie, 

waar men wel een regressie met controlevariabelen heeft kunnen uitvoeren, wordt een concave 

functie gevonden maar het buigpunt ligt bij 26 samenwerkingen, wat voorbij het 95ste percentiel 

ligt. Men mag dus van een quasi stijgende curve spreken. Deze stijgende curve wordt ook 

aangetroffen bij receivership. Een groot aantal samenwerkingen met eenzelfde bank is dus negatief 

voor het bedrijf dat overgenomen wordt en gaat gepaard met meer kans op faillissementen. Bij 

receivership wordt in de sensitiviteitsanalyse een convexe curve vastgesteld17. Dit is de relatie dat 

verwacht wordt in hypothese 2b. Het coëfficiënt van de enkelvoudige sterkte is echter niet 

significant wat betekend dat het niet significant van nul verschilt en hieruit volgt dat het buigpunt 

op de Y-as is gesitueerd. Enkel de stijgende helft van de curve is dus relevant. Als men naar de 

economische significantie kijkt, ziet men dat er een vrij groot verschil is tussen het 25ste en het 75ste 

percentiel18. Uit dit alles zou men kunnen concluderen dat een sterke relatie vooral leidt tot een 

hogere kans op faling al moet deze conclusie enigszins genuanceerd worden, aangezien het 

gebaseerd is op een heel klein aantal falingen. 

 

 

  

                                                 
 
16 In bijlage Tabel L/N: Negatieve multivariate regressie met als afhankelijke variabele faillissement, 

sensitiviteitscontrole. 
17 In bijlage Tabel M/O: Negatieve multivariate regressie met als afhankelijke variabele receivership,  

sensitiviteitscontrole.   
18 In bijlage Tabel W: Economische significantie van de negatieve performantie 
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Tabel 16: Negatieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele de sterkte 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 

 

De spreiding 

 

Bij het bekijken van Tabel 17 wordt een antwoord gezocht voor het al dan niet accepteren van 

hypothese 3 en 4. Hier vindt men voor faillissement en receivership een gelijkaardig patroon. Men 

vindt voor beide multivariate analyses een positief lineair verband. Wat concreet wil zeggen dat bij 

een mindere spreiding de kans op faling sterk toeneemt. Dit is in overeenstemming met hypothese 

3a. Wanneer men naar de sensitiviteitscontrole kijkt, ziet men dat deze resultaten robuust zijn. Zo 

worden ze telkens bevestigd door de GEE regressie, bij de regressie met andere variabelen, vindt 

men echter geen significant verband meer.19 De economische significantie is ook vrij goed, waaruit 

men uiteindelijk kan overwegen hypothese 3a te aanvaarden20.  

                                                 
 
19 In bijlage Tabel L/N: Negatieve multivariate regressie met als afhankelijke variabele faillissement, 

sensitiviteitscontrole. Tabel M/O: Negatieve multivariate regressie met als afhankelijke variabele receivership, 

sensitiviteitscontrole.   
20 In bijlage Tabel W: Economische significantie van de negatieve performantie 
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Tabel 17: Negatieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele de spreiding 

 

Bron: Uit eigen onderzoek 
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3.4.2.2. Ccj0 chargeflag en distress 

 
Indien de kans op een negatieve gebeurtenis meerdere malen kan voorkomen, kan beter niet 

gewerkt worden met het coxmodel, maar moet er gebruik gemaakt worden van het generalized 

estimating equation model (GEE). De afhankelijke variabelen zijn nu distress, ccj0 en chargeflag. 

Wel is het zo dat de dummyvariabelen voor de industrie, alsook de jaren van de buyout en analyse 

jaren niet opgenomen worden. Deze weglatingen zijn het gevolg van het anders niet convergeren 

van het model. De afhankelijke variabelen zijn allemaal binomiale getallen en er wordt 

verondersteld dat de correlatie tussen de analysejaren gelijk zijn. Verder wordt er binnen de GEE 

regressie gebruik gemaakt van de logit regressie, en er is geopteerd om de coëfficiënten uit te 

drukken in odds om zo consistentie te bekomen in de rapportering van de negatieve impact.  

 

Voor de sensitiviteitsanalyse is gewerkt met andere onafhankelijke variabelen en de 

controlevariabelen schuldgraad en ervaring PE worden gewijzigd in respectievelijk schulddekking 

en leeftijd van het private equity bedrijf. Wanneer de afhankelijke variabele ccj0 is, was het 

onmogelijk om schulddekking op te nemen. 

Opnieuw wordt een onderscheid gemaakt naar de verschillende onafhankelijke variabelen. 
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Het aantal relaties 

 

Bij het bekijken van Tabel 18 ziet men dat de coëfficiënt van het gecentreerde kwadraat nooit 

significant is. Hier is dus geen parabolische curve. Bij de lineaire verbanden zijn alle odds groter 

dan 1 en bovendien significant. Dit voorspelt dat wanneer het bedrijf een groter aantal bankrelaties 

heeft, er meer activa als onderpand wordt gevraagd en er sneller naar de rechtbank wordt gestapt. 

Ook bij de sensitiviteitscontroles wordt dit verband vastgesteld21. Dit is een andere curve dan bij 

faillissement en receivership. Toch kan dit logisch verklaard worden, door het feit dat de banken 

hun leningen extra willen verzekeren en sneller willen optreden bij mogelijke problemen. De kans 

is immers groot dat het private equity bedrijf een niet zo sterke band heeft met die bank, aangezien 

ze met meerdere banken relaties heeft. Hypothese 1 wordt hier dus met vrij grote zekerheid 

verworpen. 

                                                 
 
21 Tabel P: Negatieve multivariate regressie met als afhankelijke variabele chargeflag, sensitivitietscontrole. Tabel Q: 

Negatieve multivariate regressie met als afhankelijke variabele distress, sensitivitietscontrole. Tabel R: Negatieve 

multivariate regressie met als afhankelijke variabele ccj0, sensitivitietscontrole. 
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Tabel 18: Negatieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele het aantal relaties.  

 
Bron:  Uit eigen onderzoek 
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De sterkte 

 

Wat vrij snel opvalt als men naar Tabel 19 kijkt is dat er niets significant is. Bij het kijken naar de 

regressies in de sensitiviteitscontroles komen wel significante resultaten voor bij chargeflag en 

distress22. De verklarende waarde van deze laatste modellen is echter te verwaarlozen. Men zou dan 

kunnen besluiten dat er geen impact is en dat hypothese 2 verworpen kan worden. Al moet men dit 

met enige voorzichtigheid doen omdat er aan de generaliseerbaarheid kan getwijfeld worden omdat 

de regressies over een klein aantal effectieve gebeurtenissen gaan en de verklarende waarde niet zo 

hoog is.  

                                                 
 
22 Idem voetnoot 21. 



98 

Tabel 19: Negatieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele de sterkte 

 

Bron:  Uit eigen onderzoek 
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De spreiding 

 

Als men kijkt naar de resultaten van de impact van de spreiding op de performantie in Tabel 20, ziet 

men dat zowel voor chargeflag als voor distress er een convexe relaties is. Een te hoge spreiding is 

niet goed want dan raakt het vertrouwen zoek. Helemaal geen spreiding is evenmin goed, daar  er 

geen flexibiliteit is. Het buigpunt ligt hier op een herfindahlindex van 0.20, wat net voorbij het 25ste 

percentiel ligt. Voorbij dit punt stijgt de kans op problemen . Ditzelfde verband wordt ook 

teruggevonden in de sensitiviteitscontrole23. Hieruit kan geconcludeerd worden dat men hypothese 

3b mag aanvaarden. Men moet hier wel opletten voor voorbarige conclusies. Het is namelijk heel 

logisch dat er een grote consistentie is tussen distress en chargeflag aangezien het grootste deel van 

de waarnemingen van distress, waarnemingen zijn afkomstig van chargeflag. Het is dus logisch dat 

de regressies voor deze twee variabelen gelijkaardige resultaten hebben. Voor ccj0 wordt niets 

gevonden en verwerpt men de hypothese. Ook de economische significantie biedt niet zoveel 

duidelijkheid want het gevonden resultaat voor de economische significantie is relatief laag24. Er 

zijn dus sterke aanwijzingen dat hypothese 3b correct is maar de resultaten zijn niet eensluidend.  

  
 

                                                 
 
23 Idem voetnoot 21. 
24 In bijlage Tabel W: Economische significantie van de negatieve performantie 
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Tabel 20: Negatieve multivariate regressie met als onafhankelijke variabele de spreiding 

 
Bron:  Uit eigen onderzoek  
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3.4.3. Schuldgraad 
 
Als laatste wordt hypothese 5 onderzocht in deze studie. Deze hypothese onderzoekt of er een 

impact is van de relatie tussen het private equity bedrijf en de bank, op het effect dat de 

schuldgraad heeft op de performantie van het bedrijf. Om dit te controleren wordt eerst een 

bivariate analyse uitgevoerd, zoals reeds vermeld. Deze analyse wijst uit dat bij een stijgende 

sterkte en bij een meer geconcentreerde samenwerking de schuldgraad daalt. In de 

sensitiviteitscontrole wordt ook een negatief effect gevonden voor het aantal relaties. Dit kan 

suggereren dat er een impact is op de schuldgraad.  

 

Vervolgens worden multivariate regressies uitgevoerd, gebruikmakend van dezelfde groepen als 

bij de bivariate analyse. Er worden dus twee regressies uitgevoerd. De ene maal met alleen de 

kleinste helft van het aantal relaties, de sterkte van de relatie en de spreiding ervan. Een tweede 

maal met de grootste helft. Eerst wordt er gewerkt met een model dat enkel de schuldgraad en de 

afhankelijke variabele bevat. Hier kan echter niets uit besloten worden aangezien er nooit voor 

beide groepen tegelijk een significante impact is van de schuldgraad op de performantie. Daarom 

worden deze tabellen opgenomen in bijlage en niet hier vermeld25. Wanneer de 

controlevariabelen opgenomen worden, komen er wel significante resultaten aan het licht. Voor 

verkopen en totaal actief wordt er een impact gemeten. Voor de andere soorten van performantie 

vindt men echter geen effect en deze resultaten zijn ook niet weergegeven. Het verschil van de 

impact is ook significant gemeten door een T-test.  

 

In Tabel 21 worden de significante resultaten opgenomen. Wat opvalt is dat de schuldgraad 

overal een negatief effect heeft op de performantie. Hoe hoger de schuldgraad hoe slechter de 

performantie. Dit staat in schril contrast met de free cashflow theorie (Jensen (1986)).  

 

Wat betreft het aantal bankrelaties bij de logaritme van het totaal actief, wordt er voor een groter 

aantal relaties een grotere negatieve impact vastgesteld. Blijft de schuldgraad gelijk voor de 

beide groepen van het aantal relaties, dan heeft het bedrijf dat samenwerkt met een private equity 

bedrijf met een kleiner aantal relaties, een beter performantie. Private equity bedrijven geven hun 

bedrijven dan ook minder schulden, wat ook teruggevonden wordt in de bivariate testen. Kijkt 

                                                 
 
25 In bijlage Tabel X: Impact van de relatie op het verband tussen de schuldgraad en de performantie.  
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men naar verkopen, wordt het omgekeerde effect opgemerkt. Wanneer men meer bankrelaties 

heeft, wordt het dalende effect van de schuldgraad afgezwakt. Men kan hier dus geen echte 

conclusies aan vastknopen. 

 

Bij het bekijken van het effect van de spreiding, wordt wel tweemaal hetzelfde effect bekomen. 

Een mindere spreiding zorgt voor een afvlakking van de negatieve impact van de schuldgraad. 

Het zou dus gunstiger zijn om de samenwerkingen te concentreren bij enkele banken of zelfs bij 

één bank. Deze resultaten zijn echter niet te veralgemenen en men kan hypothese 5 ook niet 

aanvaarden.  

 

 

Tabel 21: Significante resultaten voor het effect van een goede relatie op de relatie tussen 

schuldgraad en performantie 

 

 

Bron:  Uit eigen onderzoek. 
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4. Conclusies 
 

4.1. Besluit 
 
Doorheen deze studie wordt onderzocht welke de impact is van de relatie tussen de banken en de 

private equity bedrijven op de performantie van de management buyouts. Daarvoor wordt de 

onderzoeksvraag opgesplitst in verschillende hypotheses. Deze hypotheses zijn op hun beurt 

opgesplitst in twee delen waarvan het a-gedeelte een lineair impact verondersteld en het b-

gedeelte een hyperbolische impact. Verder is ook performantie opgedeeld in twee groepen. Zo 

heb je positieve performantie die bestaat uit drie variabelen die de grootte van het bedrijf meten 

(totaal actief, verkopen en aantal werknemers) en een variabele die de efficientie meet (omzet 

per werknemer). De negatieve performantie wordt onderverdeeld in twee variabelen die de 

effectieve faling meten (faillissement en receivership) en daarnaast in drie variabelen die kunnen 

wijzen op problemen voor het bedrijf (distress, ccj0 en chargeflag).  

 

Tabel 22 geeft een overzicht van de verschillende resultaten voor zowel positieve als negatieve 

performantie. Zoals merkbaar in deze overzichtstabel zijn de resultaten vrij divers.  

 

Tabel 22 : Overzicht van de resultaten 
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Bron : Uit eigen onderzoek 

 

Hypothese 1 stelt dat er een positieve invloed is van het aantal relaties dat een private equity 

bedrijf heeft met verschillende banken, op de performantie van het overgenomen bedrijf. Er is 

een verschil in impact naargelang de positieve performantie gemeten wordt. Voor de 

performantie gemeten als grootte, vindt men geen of een negatief effect en verwerpt men 

hypothese 1 in zijn geheel. Indien performantie gemeten wordt als efficientie, mag men 

hypothese 1b aanvaarden. Het buigpunt ligt op 16 verschillende bankrelaties, wat rond het 90ste 

percentiel gesitueerd is. Bij de negatieve performantie is er geen bevestiging voor hypothese 1. 

Voor faillissement en receivership wordt er namelijk geen relatie gevonden. Bij het feit of er een 

rechtzaak is (ccj0) of een garantie wordt gevraagd (chargeflag) en bij de combinatie van beiden 

(distress), wordt een stijgende curve gevonden, wat wijst op een stijgende kans op problemen bij 

een stijgend aantal relaties. Deze laatste bevinding kan verklaard worden, door een tekort aan 

vertrouwen wanneer meer relaties aangegaan zijn. Men moet dus hypothese 1 in zijn geheel 

verwerpen. Een stijgend aantal relaties mag dus wel voor meer flexibiliteit zorgen, het heeft 

meestal een negatief effect op de performantie. Enkel indien de performantie gemeten wordt op 

basis van de efficientie mag men hypothese 1b aanvaarden. 

 

De resultaten van hypothese 2, die veronderstelt dat er een positieve invloed is van de sterkte van 

de relatie, gemeten aan de hand van het aantal samenwerkingen tussen eenzelfde private equity 
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bedrijf en eenzelfde bank, op de performantie zijn consistenter. Bij de positieve performantie 

wordt steeds een stijgend verband ontdekt, weliswaar voor efficientie alleen in de 

sensitiviteitscontrole,  wat betekent dat de performantie stijgt wanneer het aantal interacties met 

dezelfde bank stijgt. Men kan dus hypothese 2a aanvaarden. Voor de negatieve performantie 

worden weinig significante resultaten gevonden, de oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat het 

aantal effectieve falingen of probleemsituaties in de database niet groot genoeg is. Enkel bij 

receivership wordt een positief verband bemerkt, dat bovendien genuanceerd moet worden, daar 

het op een kleine steekproef gebaseerd is. Men zou dus met enige voorzichtigheid hypothese 2a 

kunnen aanvaarden. 

 

Vervolgens wordt gekeken naar hypothese 3 en 4 die de invloed bekijken van de spreiding van 

de relaties tussen het private equity bedrijf en de banken, gemeten door de herfindahlindex, op de 

performantie van het overgenomen bedrijf. Hypothese 3 veronderstelt een positief effect van de 

spreiding, terwijl hypothese 4 een negatief effect veronderstelt. Bij de positieve performantie 

worden significante resultaten gevonden voor de logaritme van de verkopen en de logaritme van 

het aantal werknemers. Deze regressies tonen aan dat bij een mindere spreiding de performantie 

verbetert. Dit effect is dus positief maar niet hyperbolisch waardoor hypothese 4a kan aanvaard 

worden. Deze resultaten blijken echter niet robuust en daarom zijn er twijfels omtrent de 

generaliseerbaarheid. Wat de negatieve performantie betreft, wordt er voor faillissement en 

receivership een positief effect gevonden, wat stelt dat bij minder spreiding de kans op faling 

stijgt. Dit ondersteunt hypothese 3a. Voor de gebeurtenissen die op problemen kunnen wijzen 

vindt men doorgaans wel een convexe curve, met een buigpunt op 0.20. Aangezien het buigpunt 

heel dicht bij veel spreiding ligt, is de kans op faling het grootst bij geen spreiding. Daarom kan 

men hypothese 3b aanvaarden.  

 

Als men naar de vier voorgaande hypotheses samen kijkt, kan men de volgende conclusie 

trekken: om een hogere performantie te bekomen mag met niet teveel banken samengewerkt 

worden. Met de banken waarmee men samenwerkt, is het het best om heel intens samen te 

werken. Dit leidt logischerwijs tot een hoge spreiding als men met alle banken goed samenwerkt. 

Het effect dat bij positieve performantie gevonden is voor spreiding past hier dus niet in. Deze 

resultaten waren echter niet robuust. De veralgemeenbaarheid van deze conclusie zal echter 

onderzocht moeten worden in bijkomende studies. 
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Als laatste is hypothese 5 onderzocht in deze studie. Deze hypothese onderzoekt of er een 

positieve impact is van de relatie tussen het private equity bedrijf en de bank, op het effect dat 

schuldgraad heeft op de performantie van het bedrijf. Hiervoor worden weinig significante 

resultaten gevonden. Voor performantie gemeten door totaal actief en verkopen is wel een 

resultaat aan het licht gekomen. Met betrekking tot het aantal bankrelaties spreken deze 

resultaten elkaar tegen en men kan hier dus niets uit afleiden. Spreiding zorgt bij deze vormen 

van performantie wel voor consistentie. Een lagere spreiding zou het gevonden negatief effect 

van de schuldgraad op de performantie afzwakken. Voor de andere soorten van performantie 

wordt er geen verband gevonden tussen de schuldgraad en de performantie. Men zou dus kunnen 

stellen dat een mindere spreiding voordelig is. Dit is in tegenspraak met de reeds gevonden 

resultaten. Hypothese 5 kan niet aanvaard worden doordat er geen hyperbolisch effect is. Ook 

zijn er niet genoeg resultaten om echt wetenschappelijke conclusies te trekken.  

 

Het is dus niet gemakkelijk om een eensluidend antwoord te geven op de onderzoeksvraag. De 

impact van de relatie tussen de private equity bedrijven en de banken is een complex gegeven en 

moeilijk te vatten in één studie. Hopelijk kan deze studie de aanzet zijn om verder onderzoek in 

dit gebied te verrichten.  

 

4.2. Tekortkomingen 
 
Ondanks de grootte van de database is er een belangrijke tekortkoming. Aangezien gestart wordt 

met de CCJ database en hieraan andere databases gelinkt worden, wordt een database bekomen 

met veel observaties. Echter voor dit onderzoek is voornamelijk de Dealscan database belangrijk, 

maar hiervan is slechts een klein deel gelinkt met de CCJ database waardoor een groot aantal 

variabelen slechts weinig observaties hebben. Desondanks steunen de resultaten op een groot 

aantal bedrijven waaruit men significante resultaten kan afleiden. In de Dealscan database zitten 

voornamelijk de grotere buyouts en daar deze database gebruikt wordt om de onafhankelijke 

variabelen te bekomen, kan dit voor een vertekening zorgen. Een andere tekortkoming is dat het 

bedrijf soms pas opgenomen wordt in de database een aantal jaren na de buyout. De cruciale 

jaren kort na de buyout zijn dus niet altijd aanwezig.  

 

Door beperkingen van de GEE-regressie is het niet mogelijk om gebruik te maken van het 

specifiek aantal aanklachten. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een dummyvariabele. 
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Hierdoor gaat extra informatie verloren. Indien dit wel mogelijk was, zou er bovendien voor het 

specifiek aantal chargeflags gebruik kunnen gemaakt worden van dezelfde regressie. Deze 

variabele is echter niet weergegeven in de database. Ook is het niet mogelijk om 

industrievariabelen op te nemen en te controleren voor de buyoutjaren en analysejaren. Ook kon 

men niet controleren voor ongeobserveerde heterogeniteit op het niveau van de bedrijven. 

 

Bovendien wordt in deze studie specifiek gekeken naar het Verenigd Koninkrijk. Dit land 

bevindt zich reeds in de maturiteitsfase wat de buyoutmarkt betreft. De private equity bedrijven 

hebben al de kans gehad om het nodige relationeel netwerk op te bouwen wat in andere landen 

nog helemaal niet het geval is. Dit leidt dus tot twijfels in verband met de generaliseerbaarheid 

van de resultaten, zeker naar landen met minder ontwikkelde private equity markten.  

 

Verder was het niet mogelijk om te onderscheiden of de faling al dan niet via de rechtbank is 

gebeurd. Dit zou nochtans tot interessante inzichten kunnen leiden. Zo zou kunnen onderzocht 

worden of bedrijven waarvan het private equity bedrijf een goede relatie heeft met de bank, 

minder snel tot vrijwillige liquidatie zouden overschakelen. 

 

4.3. Verder onderzoek 
 
Zoals reeds opgemerkt bij de tekortkomingen is deze studie moeilijk te generaliseren naar andere 

landen. Dit is een opportuniteit om in de toekomst te onderzoeken. Niet alleen Europa maar ook 

Amerika, die toch iets dichter aanleunt bij het Verenigd Koninkrijk, zijn interessante 

onderzoeksgebieden. Dit kan leiden tot cross-sectionele onderzoeken over de landen heen.  

 

In tijden van crisis kan het ook interessant zijn om de invloed hiervan te bepalen. Gulati (1995) 

stelt dat een groot sociaal netwerk, in tijden van onzekerheid, tot een hogere performantie kan 

leiden in vergelijking met bedrijven waarbij de private equity bedrijven een mindere relatie 

hebben met de banken.  

 

Verder kan de impact van de relatie tussen de banken en het private equity bedrijf onderzocht 

worden, wanneer een bepaald bedrijf in het private equity fonds failliet gaat. Ook de impact 

hiervan op de huidige buyouts is onderzoekwaardig. Men zou dus de impact op de performantie 

van de andere bedrijven in een private equity fonds kunnen nagaan.  
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Mogelijks kan in de toekomst onderzocht worden of er een interactie effect is tussen het aantal 

relaties, de sterkte en de spreiding van de relatie tussen de banken en het private equity bedrijf. 

 

4.4. Toevoegingen aan de literatuur 
 
Onze studie bevindt zich in een subdomein, waarnaar nog niet veel onderzoek gevoerd is. Buiten 

Demiroglu en James (2009) die zich toespitsen op public to private buyouts bestaat nauwelijks 

literatuur over de impact van de samenwerking tussen die private equity bedrijven en de banken 

op de performantie van de management buyouts. Met deze studie wordt deze beperking in de 

literatuur een deel opgevuld. 
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