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Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van Haasnoot & Adriaanse. Onze onderneming is 
gespecialiseerd in de waardering en overdracht van assurantieportefeuilles van financieel 
dienstverleners en is geassocieerd aan Bureau D & O. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze nieuwsbrief afmelden.  

 

Stabiele vraag naar assurantieportefeuilles 

Op 1 januari 2013 is afsluitprovisie afgeschaft. Onzeker was welk effect de afschaffing van 
afsluitprovisie zou hebben op de waarde van assurantieportefeuilles. Nu, bijna een jaar later, 
constateren wij dat de vraag naar assurantieportefeuilles op peil is gebleven, wellicht zelfs 
iets is toegenomen en dat de prijs van portefeuilles, na een lange periode van daling, zich 
enigszins lijkt te stabiliseren. Het genereren van afsluitprovisie hield feitelijk mede een 
financieringsvorm binnen een portefeuille in en het systeem maakte daardoor mogelijk dat 
‘niet betalende klanten’ toch advies konden genieten. Nu er geen afsluitprovisie meer wordt 
gegenereerd wordt er veel meer naar het directe rendement van een individuele relatie 
gekeken. Dit heeft ook gevolgen voor het acquisitietraject. Het acquireren van nieuwe klanten 
is tijdrovend en wordt doorgaans niet direct beloond. Autonoom groeien is dan ook lastiger en 
in ieder geval duurder geworden. Met de koop van een assurantie-portefeuille kan het bestand 
ineens substantieel worden uitgebreid. Wel kijkt een potentiële koper kritisch naar datgene 
wat wordt aangekocht. 

Assurantieportefeuilles / assurantieondernemingen te koop 

Haasnoot & Adriaanse heeft op dit moment diverse portefeuilles / kantoren in de verkoop. U 
treft hier alleen een overzicht van de wat omvangrijkere kantoren:  

 Regio Amsterdam ca. € 900.000 doorlopende provisie (schadekantoor)  

 Regio Utrecht ca. € 2 mln provisie  

 Regio Amsterdam/Hilversum/Almere ca. € 1 mln doorlopende provisie (schade-
kantoor)  

 Landelijk werkend consultancybedrijf op het terrein van verzekerbare 

arbeidsvoorwaarden (omzet 1 mln +)  

 Assurantiekantoor omgeving Alkmaar, ca. € 700.000 doorlopende provisie 

Indien u meer informatie wilt ontvangen, kunt u een mail met uw gegevens en uw wensen 
sturen naar: info@habv.nl. 

Serviceprovider te koop 

Haasnoot & Adriaanse heeft op dit moment tevens 1 serviceprovider te koop. Voor meer 
informatie hierover verwijzen wij u naar Willem Haasnoot (0297-524820) of via de mail: 
info@habv.nl. 

Verval verbod BV om zekerheid te stellen (artikel 2:207c BW) 

De invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht op 1 oktober 2012 heeft 
een einde gemaakt aan een veel bekritiseerde bepaling: artikel 2:207c BW. Krachtens deze 
bepaling was het onder meer niet toegestaan om activa - bijvoorbeeld een 
assurantieportefeuille - in een BV waarvan de aandelen waren overgenomen, tot zekerheid te 
laten dienen voor de financiering van die aandelen. Met de invoering van de Wet 
vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht op 1 oktober 2012 is dat verleden tijd, tenminste 
wanneer het verbod niet ook in de statuten van de BV is opgenomen. Is dat verbod wel 
opgenomen, dan zullen eerst de statuten moeten worden gewijzigd om rechtsgeldig activa 
van een BV tot zekerheid te laten dienen voor de financiering van de koop van aandelen in 
die BV.  
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Inloop kennismaking en oriëntatie 

Veel ondernemers zullen herkennen dat zich soms een juridisch of fiscaal probleem voordoet 
en je niet goed weet hoe dit aan te pakken. Haasnoot & Adriaanse biedt u samen met Bureau 
D&O de mogelijkheid om in het pand van Bureau D & O te Hoevelaken een kennismakings-
/oriënterend gesprek te hebben met mr. Jan Adriaanse, bedrijfsjurist en partner van Haasnoot 
& Adriaanse. Wij hebben op sommige dagen de beschikking over een werkkamer bij Bureau 
D & O te Hoevelaken. Hierdoor kunnen wij incidenteel ook relaties in Hoevelaken ontvangen. 
Bureau D & O geeft jaarlijks in Hoevelaken veel opleidingen. Mocht u in de toekomst één van 
deze opleidingen bijwonen en van de gelegenheid gebruik willen maken om vrijblijvend voor 
of na uw opleidingen even te praten over juridische aspecten van uw onderneming of over de 
aan- en verkoop van portefeuilles, dan is dat altijd mogelijk. Vanzelfsprekend indien wij op 
dat moment in het pand van Bureau D & O aanwezig zijn. U mag ons uiteraard voordat u de 
betreffende opleiding volgt altijd even bellen. U kunt ons bellen via 0297-524820 of anders 
met Agaat van Ekeren van Bureau D & O (033-254 2019). 

Overgangsregeling Wft-vergunning pensioenen 

Op 1 januari 2014 eindigt de overgangsregeling Wft-vergunning pensioen. Iedere financiële 
dienstverlener die adviseert of bemiddelt in pensioenen zal dan een vergunning moeten 
hebben op grond van de vereiste kwalificaties. Ook het beheren van pensioendossiers is 
zonder vergunning niet toegestaan. Niets doen is geen optie. Kantoren die in de 
pensioenadvisering actief willen blijven, zullen – voor zover zij dat nog niet hebben gedaan – 
actie moeten ondernemen.  

Overeenkomsten met betrekking tot verkoop en samenwerking 

Door mr. Jan Adriaanse is een boek samengesteld waarin overeenkomsten die direct, maar 
ook indirect te maken hebben met samenwerking of de aan- en verkoop van een onderneming 
of assurantieportefeuille, zijn gebundeld. Daarnaast is van de hand van Jan Adriaanse een 
boekje beschikbaar waarin wordt ingegaan op verschillende juridische en fiscale aspecten bij 
de koop en verkoop van een assurantieonderneming en betaling van de koopprijs in termijnen. 
Deze boeken kunnen via de website van Bureau D & O worden besteld. 

Juridische contractmodellen aan- en verkoop portefeuille 
 
Juridische en fiscale aspecten bij de koop en verkoop van een assurantieonderneming en 
betaling van de koopprijs in termijnen 

 
Publicaties Fiscale aspecten en waardering assurantieportefeuilles 
  

Informatie ten aanzien van uw portefeuille beleggingsverzekeringen 

Heeft u een portefeuille beleggingsverzekeringen? Of ervaart u de plicht om uw klanten te 
voorzien van hersteladvies als last? Haasnoot en Adriaanse kan u aan een partij helpen die 
meer rendement haalt uit uw portefeuille: van brede ondersteuning bij het opvolgen van uw 
klanten tot een overname van die portefeuille. Voor meer informatie, neem contact op met 
Willem Haasnoot 
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