
O
V
E
R
N
A
M
E

S

Verkoop vraagt
om

 prudente  aanpak
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telt u zich voor: u heeft een eigen huis. M
is-

schien zelf gebouwd of grondig gerenoveerd. 
In ieder geval een huis dat helem

aal naar 
uw zin is. U

 woont er al jaren. Uw kinderen 
zijn er geboren en getogen. Veel lief en ook wat leed is er 
gedeeld. M

aar inm
iddels zijn de kinderen het huis uit. 

Sam
en m

et uw vrouw besluit u om
 het huis dan toch 

m
aar te verkopen.

Er dient zich een koper aan. D
eze bezichtigt de woning 

een paar keer en doet vervolgens een voorstel. H
ij wil uw 

huis graag kopen, m
aar kan het niet in één keer betalen. 

H
ij stelt dan ook voor om

 de koopsom
 in tien jaar te 

voldoen. U
 spreekt m

et elkaar af dat wanneer hij onver-
hoopt niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, 
u het pand m

ag verkopen en aanspraak kan m
aken op de 

verkoopopbrengst van uw voorm
alige woning.

Led
e o

g
en

Na een paar m
aanden besluit u eens bij de koper langs 

te gaan. Tot uw schrik ontdekt u dat er twee kam
ers 

zijn doorgebroken. “Lekker ruim
 zo, hè?”, zegt de koper 

opgewekt. O
ok de keuken is onderworpen aan een 

verbouwing, m
aar vanwege financiële problem

en van de 
nieuwe bewoner heeft de keukenleverancier besloten de 
nieuwe keuken terug te halen. 
M

et lede ogen ziet u toe hoe uw paleisje binnen een jaar 
in een bouwval is veranderd. Na de zoveelste poging 

van uw kant om
 betalingsafspraken m

et de 
koper te m

aken loopt het uit de hand. Van-
wege het niet nakom

en van de betalingsver-
plichtingen zet u de koper uit het pand en 
tracht u het pand te verkopen. D

e waarde 
hiervan is door de m

islukte verbouwing en 
de m

in of m
eer gedwongen verkoop een 

stuk lager dan de aanvangssituatie.
Raar verhaal? Leest u dit verhaal dan nog 
eens. Alleen waar huis staat, leest u ditm

aal 
‘assurantieportefeuille’.

P
a
n
d
rech

t
Populaire constructies zoals huurkoop, 
gedeeld portefeuillerecht of uitgestelde 
levering zijn in juridisch opzicht zeer 
bedenkelijk en input voor een interessante, 
theoretische discussie. Voor de praktijk is 
vooral van belang dat deze constructies 
eigenlijk weinig tot geen zekerheid bieden. 
D

at geldt ook voor het pandrecht op een 
assurantieportefeuille.
H

et is juridisch m
ogelijk om

 een pandrecht 
op een assurantieportefeuille te vestigen. 
M

aar het is de vraag of dit in de toekom
st 

zo blijft. D
e rechtsgeldigheid van een 

pandrecht op een assurantieportefeuille 

naar de koper. W
at is zijn reputatie? Is uw 

contactpersoon bevoegd te handelen? H
oe is 

het gesteld m
et zijn financiële positie? Zeker 

wanneer wordt afgesproken dat betaling in 
term

ijnen zal plaatsvinden, zal onderzocht 
m

oeten worden in hoeverre financiële 
zekerheden aanwezig zijn en hoe deze kun-
nen worden ingezet in het overnam

etraject.

M
en

sen
 en

 em
o
ties

Een verkoop gaat over veel m
eer dan cijfers 

en contracten. H
et gaat m

et nam
e over 

m
ensen en hun em

oties. O
ver de toekom

st 
van ondernem

ers, hun gezinnen, hun 
werknem

ers en hun klanten. D
at vraagt 

om
 een zorgvuldige en prudente aanpak. 

Zodat een geslaagde transactie eindigt m
et 

cham
pagne. 

staat in de rechtspraktijk ter discussie. D
e 

H
oge Raad m

oet hier nog een uitspraak 
over doen. Een pandrecht is hoe dan ook 
alleen geldig als het aan alle wettelijke eisen 
voldoet. Zo m

oet de pandakte voor een 
assurantieportefeuille bij de Belastingdienst 
geregistreerd worden. Anders kom

t het 
pandrecht niet tot stand. D

eze registratie 
m

oet periodiek herhaald worden, voorzien 
van een recent portefeuilleoverzicht. Een 
pandrecht op aandelen wordt gevestigd bij 
de notaris.
Zelfs als u een rechtsgeldig pandrecht heeft, 
biedt dit m

aar beperkte zekerheid. O
ok 

daar bestaan veel m
isverstanden over. H

et 
pandrecht betekent niet dat u de assuran-
tieportefeuille weer terugkrijgt als de koper 
zijn verplichtingen niet nakom

t. W
el m

ag 
u in dat geval de portefeuille verkopen, 
waarbij de opbrengst u toekom

t. Vaak is het 
echter niet goed m

ogelijk om
 een pand-

recht op een assurantieportefeuille uit te 
winnen. Bijvoorbeeld om

dat de verpande 
assurantieportefeuille bij de koper niet 
afzonderlijk geadm

inistreerd is. O
f om

dat 
de verzekeraars de portefeuille al hebben 
ingenom

en. En in een situatie waarbij er 
problem

en spelen, is de waarde van de 
portefeuille doorgaans een stuk m

inder dan 
in de situatie waarin de bedrijfsvoering nog 
optim

aal is. D
enkt u m

aar eens aan het feit 
dat u de oorspronkelijke koper zover m

oet 
krijgen om

 een relatiebeding af te spreken 
ter bescherm

ing van de positie van de 
nieuwe koper.

V
ra

g
en

 vo
o
ra

f
H

et verkoopproces begint m
et een aantal 

belangrijke vragen vooraf. W
aarom

 wilt 
u eigenlijk verkopen? W

at voor soort 
ondernem

ing heeft u? W
at wilt u m

et de 
overnam

e bereiken? Naar wat voor soort 

koper bent u eigenlijk op zoek? W
at voor 

eisen stelt u aan de betalingscondities? W
at 

zijn de fiscale consequenties? W
at is uw 

eigen toekom
stperspectief?

H
et zijn essentiële vragen, die verder gaan 

dan de vraag wat de econom
ische waarde of 

sam
enstelling van uw portefeuille is. O

m
 te 

bereiken dat uw verkoop een succes wordt, 
is het nam

elijk belangrijk dat er een goede 
m

atch is tussen koper en verkoper. Zaken 
als bedrijfscultuur, visie op ondernem

er-
schap, werknem

ers, bedrijfsstrategie en 
financiële gegoedheid zijn dan ook m

instens 
zo belangrijk. 

D
u
e d

ilig
en

ce
H

et wordt steeds m
eer gebruikelijk dat 

kopers een due diligence onderzoek (of: 
boekenonderzoek) laten uitvoeren. H

et due 
diligence onderzoek heeft betrekking op alle 
financiële, com

m
erciële en juridische aspec-

ten van de ondernem
ing. D

it is zo m
ogelijk 

het belangrijkste deel van het overnam
e-

proces. Zeker bij een assurantiekantoor. D
at 

heeft een belangrijke reden. Bij een reguliere 
overnam

e speelt het overnam
eproces zich 

hoofdzakelijk af tussen koper en verko-
per. M

aar bij een assurantieondernem
ing 

zijn er naast klanten ook verzekeraars en 
toezichthouders betrokken. D

at m
aakt een 

transactie m
eer com

plex.
H

et due diligence onderzoek wordt uitge-
voerd door een accountant, een jurist en 
door de koper zelf. D

e verkoper heeft hierbij 
een actieve inform

atieplicht. D
e koper heeft 

op zijn beurt een actieve onderzoekplicht. 
O

f koper en verkoper aan deze verplichtin-
gen hebben voldaan, heeft direct conse-
quenties voor de vraag of zij achteraf nog 
een beroep kunnen doen op de garanties 
in de koopovereenkom

st. O
ok als verkoper 

verdient het aanbeveling onderzoek te doen 

Er bestaan veel risico’s en 
m

isverstanden rondom
 de  

(ver)koop van een 
assurantiekantoor of 

assurantieportefeuille. In dit 
artikel staan enkele voorbeelden 

die als eyeopener kunnen 
dienen.

Paleisje is in 
een bouw

val 
veranderd

Populaire con-
structies zoals 
huurkoop, gedeeld 
portefeuillerecht 
of uitgestelde 
levering zijn in 
juridisch opzicht 
zeer bedenkelijk 
en input voor een 
interessante, theo-
retische discussie. 
Voor de praktijk is 
vooral van belang 
dat deze con-
structies eigenlijk 
weinig tot geen 
zekerheid bieden. 
D

at geldt ook voor 
het pandrecht op 
een assurantiepor-
tefeuille.
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DE PORTEFEUILLEKW
ESTIE

Dit artikel m
aakt deel uit van een 

landelijke cam
pagne om

 de sector 
m

eer bew
ust te m

aken van risico’s 
en m

isverstanden rondom
 de  

(ver)koop van een assurantiekantoor 
of assurantieportefeuille. Deze cam

-
pagne is een gezam

enlijk initiatief 
van Van Beem

 de Jong Advocaten 
en SVC Dullem

ond Bedrijfsadvies en 
w

ordt ondersteund door een tiental 
m

arktpartijen en brancheorganisa-
ties. Onderdeel van deze cam

pagne 
is het boekje ‘De portefeuillekw

es-
tie’, m

et praktijkverhalen en tips over 
w

at u w
el en vooral niet m

oet doen 
als u een assurantiekantoor gaat 
(ver)kopen. Het boekje is kosteloos 
verkrijgbaar via info@

vanbeem
de-

jong.nl en info@
dullem

ond.nl.


