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Een private equity rma handelt in private, 
niet-beursgenoteerde bedrijven. Private 
equity koopt bedrijven op en reorganiseert 
ze, met als doel om ze na gemiddeld vijf tot 
zeven jaar –en soms ook sneller– zo lucratief 
mogelijk te verkopen. De eerste private 
equity rma’s ontstonden in de Verenigde 
Staten, in de late jaren ’70. Europa maakte 
eind jaren ’80 kennis met private equity (1). In 
Nederland heeft private equity zich vanaf die 
tijd tot een serieuze sector ontwikkeld.  

In 2017 werkten ongeveer 380.000 mensen bij 
één van de 1.400 bedrijven in Nederland die 
een private equity rma als (mede-)eigenaar 
hebben. Dat komt neer op zo’n 10 procent van 
de private werkgelegenheid in ons land (2). 
Voorbeelden van Nederlandse bedrijven in 
handen van private equity zijn winkelketens 
(Hema, brillenketen Hans Anders, Action), 
vakantieparken (Landal, Roompot) en dienst-
verlenende organisaties (kinderopvangorgani-
satie Partou, oogziekenhuis Zonnestraal).

Private equity  
in de diergenees-

kundige sector
Algemene principes

Private investeerders maken hun opmars in de diergenees-

kundige sector; inmiddels is zo’n 10 procent van de gezelschaps-

dierenpraktijken in handen van private equity. Private equity 

frma’s kunnen in de nabije toekomst hun stempel drukken 

op de ontwikkeling van de diergeneeskunde. We schetsen 

in dit artikel daarom hoe private equity in zijn werk gaat en 

wat haar interesse in dierenartsenpraktijken verklaart.
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Inmiddels is ook zo’n 10 procent van de gezel-
schapsdierenpraktijken in handen van private 
equity rma’s. Zo waren de klinieken van 
Anicura tot voor kort in handen van de private 
equity rma’s Nordic Capital en Fidelio Capital; 
Evidensia-klinieken zijn eigendom van private 
equity partij EQT (3,4). Inmiddels investeert 
private equity ook in paardenklinieken en 
landbouwhuisdierenpraktijken.

Via zogenaamde ‘buyouts’ 

verwerven private equity 

frma’s een meerderheids-

belang in een bedrijf, 

PRIVATE EQUITY: EEN NADERE  
KENNISMAKING
De entrée van private equity betekent dat 
partijen met hun eigen ‘business model’ en taal 
invloed krijgen in de diergeneeskundige sector. 
Via zogenaamde ‘buyouts’ verwerven private 
equity rma’s een meerderheidsbelang in 
een bedrijf, hun zogenaamde ‘portfolio-or-
ganisatie’ of ‘participatie’. Om portfolio-orga-
nisaties te verwerven, zetten private equity 

rma’s fondsen op, met kapitaal van instituti-
onele beleggers, zoals verzekeraars, pensioen-
fondsen, banken en vermogende individuen 
– de ‘limited partners’ (LPs) (5). Deze LPs 
vertrouwen hun geld daarmee voor circa tien 
jaar toe aan de ‘general partner’ (GP) van de 
private equity rma. De GP gebruikt zowel geld 
uit het fonds als vreemd vermogen om portfo-
lio-organisaties te verkrijgen, waarbij het 
aandeel vreemd vermogen vaak veel groter is 
dan het aandeel eigen vermogen. Als tijdelijk 
eigenaar houdt de private equity rma zich 
vervolgens bezig met de strategie en bedrijfs-
voering van het bedrijf. Als de private equity 
partij de portfolio-organisaties na een aantal 
jaren verkoopt, betaalt zij de LPs hun inleg 
terug, plus het rendement dat in de tussentijd 
is behaald. Ook voor de GPs valt er wat te 
halen. Ten eerste ontvangen zij van de LPs 
een management fee voor het beheren van 
hun geld (gemiddeld 1 tot 2% per jaar over 
het belegde bedrag). Ten tweede brengen 

private equity rma’s geld in rekening voor 
management of consultancy services bij de 
portfolio organisatie. Ten slotte deelt private 
equity mee in de winst die wordt gemaakt bij 
een succesvolle verkoop. Het is gebruikelijk dat 
zij, nadat zij minimaal 8 procent rendement 
hebben gegarandeerd voor hun LPs, meedelen 
in 20 procent van de winst. Zo werkt private 
equity op hoofdlijnen. Private equity rma’s 
geven echter weinig informatie vrij over 
verkoopprijzen of rendementen. Zij zijn ‘private’ 
in twee opzichten: (a) vanwege hun onder-
nemings nanciering buiten de (public) e ec-
tenbeurs om – die veel meer openheid vereist 
omtrent nanciën – en (b) omdat ze gesteld zijn 
op hun nanciële privacy (6).

OPMARS IN DE  
DIERGENEESKUNDIGE SECTOR
In het afgelopen decennium heeft de private 
equity sector haar bakens verzet: de omvang 
van fondsen nam sneller toe dan het aantal 
overname targets (7). Voorheen richtte private 
equity zich vooral op (extreem) grote ‘deals’. 
Een vaak aangehaald voorbeeld daarvan is de 
overname van RJR Nabisco (een Amerikaanse 
conglomeraat voor tabak en voedingsmiddelen) 
door een private equity rma voor het astrono-
mische bedrag van 25 miljard dollar, waarover 
twee onderzoeksjournalisten van de Wall 
Street Journal het boek Barbarians at the Gate 
schreven (8). Nu ligt de focus meer en meer op 
relatief kleine organisaties (9). Bovendien legde 
private equity zich van origine vooral toe op 
productieorganisaties, maar ligt de nadruk in 
toenemende mate op dienstverlenende organi-
saties (10). In Amerika, Canada, Noorwegen 
en Zweden zijn grote verpleeghuisketens 
steeds vaker in handen van private equity (11) 
In Zweden zijn de grootste aanbieders voor 
begeleid wonen voor kinderen en jongeren 
eigendom van private equity (12). Private equity 
is eveneens eigenaar van de twee grootste 
kinderopvangorganisaties in Nederland. In het 
licht van de bredere scope van private equity, 
is haar relatief recente rol in dierenartsen-
praktijken niet verwonderlijk. Door een private 
equity-bril bezien zijn dierenartsenpraktijken 
aantrekkelijke investeringsobjecten. Private 
equity rma’s zijn dol op consolidatiemoge-
lijkheden (de bundeling van organisaties tot 
een groter geheel). Die zijn er in de sector van 

dierenartsenpraktijken nog volop. Waar  
de dierartsenpraktijken zich ontwikkelden  
van eenmanspraktijken naar groepsprak-
tijken en – vanaf de jaren ’70 – naar grotere 
praktijken, is de sector feitelijk nog steeds 
behoorlijk gefragmenteerd. Private equity 

rma’s zien mogelijkheden voor synergie, 
bijvoorbeeld door met meer massa de enorme 
kosten voor een MRI of CT te delen. De recente 
verkoop door private equity rma’s van 
Anicura aan Mars – wereldspeler in Petcare (en 
chocolade) – onderstreept deze doorgaande 
consolidatie. De Anicura-klinieken sluiten 
zich daarmee aan bij een keten met ongeveer 
50.000 dierenartsen wereldwijd (13). Naast 
consolidatie oefent de sector ook op andere 
manieren aantrekkingskracht uit op private 
equity rma’s. Zo lijkt er nog best wat e cien-
cywinst te behalen als het gaat om het aantal 
declarabele uren in een gemiddelde kliniek.  
 

“De aandacht van private 

equity firma’s voor de dier- 

geneeskundige sector zal 

vermoedelijk aanhouden.” 
 

Bovendien zal de vraag de komende jaren naar 
verwachting verder toenemen (autonome 
groei). Ten slotte bieden dierenartsen-
praktijk een behoorlijk zekere stroom van 
inkomsten, zonder al te grote afhankelijkheid 
van overheidsbeleid. De aandacht van private 
equity rma’s voor de diergeneeskundige 
sector zal vermoedelijk aanhouden. De entrée 
van private equity in de diergeneeskundige 
sector stelt de sector, én individuele dieren-
artsen, voor prangende vragen waarop wij in 
een volgend artikel verder in zullen gaan. 
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