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Wat is de waarde van een assurantieportefeuille? 

Wat zijn de effecten van alle ontwikkelingen in de branche voor de waardeontwikkeling van 
assurantieportefeuilles? Elke ondernemer vraagt zich dit weleens af.  
 
Het beeld is onduidelijk. In de markt zijn allerlei stellingen te horen. De een claimt dat met 
het verdwijnen van de provisie de waarde van de onderneming verdwijnt. De ander ziet veel 
meer gevaar in de discussies om portefeuillerechten niet langer in de Wft op te nemen. Het 
aanbod van assurantieportefeuilles lijkt te zijn toegenomen maar tegelijkertijd zijn er 
berichten die aangeven dat er nog steeds meer vraag dan aanbod is naar 
assurantieportefeuilles.  
 
In samenwerking met mr. J.W.J. Adriaanse en W.H. Haasnoot (Haasnoot & Adriaanse BV), 
organiseert Bureau D & O workshops over ontwikkelingen in de branche en de 
waardeontwikkeling van uw assurantieportefeuille.  
 
Tijdens de workshop staan de volgende onderwerpen centraal:  

1. Juridische en fiscale aspecten bij de koop en verkoop van een assurantie-
onderneming en betaling van de koopprijs in termijnen Juridische aandachtspunten 
rondom zorgplicht en concurrentiebeding bij overdracht portefeuille  

2. De waardering van een assurantieportefeuille waarin gewerkt wordt op directe 
beloning  

 
De juridische onderwerpen zullen worden besproken door J.W.J. Adriaanse. De 
ontwikkelingen in de branche en de aspecten met betrekking tot de waardeontwikkeling in 
assurantieportefeuille en -ondernemingen zullen door W.H. Haasnoot worden behandeld..  
 
U krijgt antwoord op vraagstukken zoals:  

 Fiscale consequenties van betaling in termijnen van koopprijs;  

 Fiscale consequenties van betaling via winstrecht;  

 Welke varianten van deze betaling van winstrecht zijn er;  

 Aandachtspunten voor de koper;  

 Aandachtspunten voor de verkoper;  

 Wat zijn de fouten die in de praktijk gemaakt worden?  

 Factormethode wordt snel minder relevant;  

 Bespreking waardeontwikkeling sinds 2000 aan de hand van onderzoek D & O;  

 Bespreking van waardeverhogende en waardeverlagende elementen uit onderzoek 

Bureau D & O;  

 Verantwoordelijkheid voor oorspronkelijk advies na overdracht;  

 Verantwoordelijkheid voor hersteladvies na overdracht;  

 Verantwoordelijkheid voor aansluiting dekking bij veranderende omstandigheden 

klant na overdracht;  

 Onrechtmatig gebruik van gegevens door medewerkers verkopende partij n.a.v. 

arrest Hof Leeuwarden 19 maart 2013;  

 Mogelijkheden om als koper nieuwe afspraken te maken met verkoper.  

 
De kosten bedragen € 165,- inclusief Juridische contractmodellen aan- en verkoop 
portefeuille t.w.v. € 125,- of € 95,- voor deelname zonder contractmodellen (geeft u dit dan 
aan bij het veld ‘opmerkingen’ op het aanmeldformulier).  
 
De bijeenkomst vindt plaats op 8 november. Via deze link kunt u zich aanmelden.  
   

 
 

 

http://www.deno.nl/opleidingen/2387-wat-is-de-waarde-van-een-assurantieportefeuille?TnT=0/0/HABV14


 


