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Rotterdam, 27 maart 2019 

Geachte mevrouw, 

inzake: faillissementen Cinjee-vennootschappen 

onze ref : 29.273/CH/EH  

Naar aanleiding van uw onderstaande e-mail deel ik u het volgende mede. 

Algemeen: geen behoorlijk wederhoor 

1. Ik verwijs naar mijn eerdere e-mails aan u over deze zaak. 

2. In het door u toegezonden artikel staan, zoals gezegd, onterechte verwijten en 'klachten'. Ik heb u 

herhaaldelijk medegedeeld daarop in het kader van wederhoor graag op een behoorlijke manier met 

een redelijke voorbereidingstijd te willen reageren, zodat u volledig en juist bent geïnformeerd 

alvorens tot publicatie over te gaan. Ik heb u ook uitgenodigd voor een gesprek met toelichting aan de 

hand van het dossier op mijn kantoor, maar u bent daarin niet geïnteresseerd. U heeft uw verhaal al 

klaar en wilt het gewoon publiceren. 

3. Deze handelwijze en uw mededeling dat u reeds morgenochtend tot publicatie van het artikel over zult 

gaan, noopt mij thans (vanwege tijdgebrek) te volstaan met de volgende, beperkte reactie. U begrijpt 

dat ik mij intussen alle rechten voorbehoud. 

Geen klachten van de Stichting Slachtoffers Cinjee 

4. Vooropgesteld dient te worden dat door mij altijd goed contact met de Stichting Slachtoffers Cinjee 

Advies (hierna: 'de Stichting') is onderhouden en dat de door hen gestelde vragen door mij daar waar 

mogelijk steeds uitvoerig en naar hun (uitgesproken) tevredenheid zijn beantwoord. Sinds medio 2017 

heb ik ook helemaal niets meer van de Stichting vernomen, laat staan: klachten. 
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5. Naar aanleiding van eerdere klachten van de heer Van der Tak aan mijn adres hebben wij in juni 2017 

contact opgenomen met de voorzitter van de Stichting. Die deelde ons mede: 

dat de klachten op initiatief van de heer Van der Tak persoonlijk zijn en niet namens de 

Stichting; 

dat hij meent dat door ons naar eer en geweten is gehandeld en dat wij volgens wetgeving ons 

werk doen en gedaan hebben; 

dat het gesprek dat tussen ons en de Stichting heeft plaatsgevonden, waarin door ons uitvoerig 

de hele gang van zaken in dit faillissement is toegelicht, een goed gesprek is geweest en dat het 

niet ligt aan onze uitleg, maar aan het feit dat de gedupeerden gewoon boos zijn en op "een 

ander level" zitten; en 

dat het in het algemeen onrechtvaardig voelt dat gedupeerden van Cinjee geen uitdeling uit het 

faillissement ontvangen en dat dat is waar men mee zit. 

6. Het is dus niet de Stichting, maar de heer Van der Tak persoonlijk die mij zijn persoonlijke verwijten 

maakt en die u nu kennelijk voor zijn persoonlijke grieven inschakelt. De nu gemaakte verwijten heeft 

de heer Van der Tak ook niet op voorhand voor een reactie aan ons toegestuurd, maar direct aan 

derden, waaronder u. Op die manier wordt echter getracht een oplossing voor zijn individuele zaak af 

te dwingen die niet mogelijk is. Ik licht dat in het onderstaande nader toe. 

7. Zoals gezegd is ook dit faillissement door ons behandeld volgens de regels, in overleg met en onder 

toezicht van rechtbank en rechter-commissaris van de Rechtbank Rotterdam. Er is geen enkele 

gelegenheid geweest waarbij in dat verband onjuistheden zijn geconstateerd of klachten terecht zijn 

geoordeeld. De heer Van der Tak suggereert dat er (ook) in andere faillissementen problemen zouden 

zijn, maar ook dat is feitelijk onjuist; mijn track record in faillissementen (en dat van ons kantoor) is 

bij de rechtbanken vlekkeloos. 

8. Wij hebben, zoals gezegd, herhaaldelijk erop aangedrongen om een advocaat te raadplegen en om 

advies te vragen over hoe een faillissement in het algemeen werkt en hoe dat in dit geval is gegaan. 

Daarmee zouden de klachten van de heer Van der Tak zijn opgelost. Zoals gezegd is het moeilijk 

discussiëren met een niet-jurist over juridische faillissementszaken, zeker als hij uitsluitend verwijten 

maakt die door emotie zijn ingegeven en niet door concrete feiten en regels. De heer Van der Tak 

heeft dat evenwel geweigerd en probeert thans via de media een positie af te dwingen, althans zijn 

gram te halen. 

9. Ik beperk mij in deze reactie tot de verwijten die de heer Van der Tak jegens mij uit. Ik zie dat aan de 

voormalige curator ook verwijten worden gemaakt. Ik spreek niet namens hem. Ik ben ook niet 

betrokken geweest bij zijn functioneren. 

Bespreking verwijten  

10. De heer Van der Tak verwijt mij/ons kort gezegd: 
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a. te hebben nagelaten binnen 14 dagen na het uitspreken van het faillissement een 

verificatievergadering uit te schrijven waarop een crediteurencommissie kon worden aangesteld; 

b. dat ik op de stoel van de Hoge Raad ben gaan zitten door de geclaimde pandrechten niet te 

erkennen; 

c. niet afdoende en adequaat te hebben gehandeld tijdens de onderhandelingen tot verkoop van de 

portefeuille, die volgens hem met grote zekerheid tot verkoop of een doorstart van de 

activiteiten hadden geleid en daarmee tot het voldoen van alle oud-tussenpersonen en andere 

schuldeisers; 

d. dat de afwikkeling van de faillissement zeer lang duurt en dat als gevolg daarvan de portefeuille 

grotendeels is verdampt; 

e. dat een schuldeiser van Cinjee tot beheerder van de portefeuille te hebben aangesteld als gevolg 

waarvan sprake was van belangenverstrengeling en dat dit vermoedelijk heeft geleid tot 

frauduleus handelen van beheerder SAA; 

f. dat ondanks meerdere waarschuwingen niet te hebben opgetreden tegen het frauduleuze 

handelen van SAA en onvoldoende controle te hebben op de handelswijze van SAA; 

g. niet adequaat te hebben gehandeld ten aanzien van duidelijk aanwezige verschillen in de door de 

oud-tussenpersonen gevestigde pandrechten; 

h. dat door mijn handelwijze de namens de boedel gevoerde gerechtelijke procedures met 

betrekking tot de pandrechtclaims niet hebben geleid tot een uitspraak van de Hoge Raad; 

i. dat de openbare verslaglegging uiterst summier en incompleet is en te veel onwaarheden bevat; 

dat de openbare verslaglegging tot op heden niet in de gebruikelijke frequentie heeft 

plaatsgevonden; 

k. in de openbare verslagen toezeggingen en beloften te hebben gedaan die niet zijn uitgevoerd 

waardoor schuldeisers op het verkeerde been zijn gezet; 

1. dat ik ondanks een wettelijke verplichting daartoe aan de Stichting en andere schuldeisers 

opgevraagde infoiniatie niet wilde verstrekken; 

m. dat door het versturen van brieven met een bedreigende inhoud aan oud-tussenpersonen en 

andere schuldeisers onnodig veel psychische schade toe te brengen; en 

n. met de bestuurders van de Cinjee-vennootschappen voor EUR 2.500,-- een schikking te zijn 

aangegaan waarin strafbare feiten zijn afgedaan. 

11. Alle verwijten zijn feitelijk of juridisch onjuist en onterecht. Dat blijkt onder meer uit het volgende. 

Ad a. crediteurencommissie op verzoek van belanghebbende  

12. De heer Van der Tak stelt dat door mij is nagelaten binnen 14 dagen na het uitspreken van het 

faillissement een verificatievergadering uit te schrijven waarop een crediteurencommissie kon worden 

aangesteld. 

13. Dat is onjuist. In de artikelen 74 en 75 van de Faillissementswet is bovendien bepaald dat de 
rechtbank een voorlopige commissie van schuldeisers benoemt en dat de rechter-commissaris op de 
verificatievergadering een definitieve commissie benoemt, indien de vergadering dat wenselijk acht. 

14. Iedere belanghebbende kan een verzoek tot instellen van een (voorlopige) crediteurencommissie doen, 

maar het zijn dus uiteindelijk de rechtbank en de rechter-commissaris die daarover beslissen. 
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15. Gezien het bovenstaande is bij het instellen van een (voorlopige) crediteurencommissie geen actieve 

rol voor de curator weggelegd. Mij kan dus ook geen nalatigheid worden verweten. Het was niet mijn 

taak, de heer Van der Tak had zelf een crediteurencommissie kunnen en moeten vragen indien hij dat 

wenste. Hij kan daar niet acht jaar na dato opeens over klagen. 

16. Daarnaast is nog van belang dat ik pas twee jaar na het uitspreken van het faillissement tot opvolgend 

curator van de gefailleerde Cinjee-vennootschappen ben aangesteld. Ik had dus niet de mogelijkheid 

om, zoals de heer Van der Tak mij verwijt, binnen 14 dagen na het uitspreken van de faillissementen 

instelling van een commissie te verlangen. 

Ad b. geclaimde pandrechten bestaan niet  

17. De heer Van der Tak stelt voorts dat ik op de stoel van de Hoge Raad ben gaan zitten door de door 

schuldeisers van Cinjee geclaimde pandrechten niet te erkennen. 

18. Ook dit is onjuist. lk ben niet op de stoel van de rechter gaan zitten bij het niet erkennen van 

pandrechten van schuldeisers; de Rechtbank Rotterdam heeft dat bij onherroepelijk vonnis van 18 

november 2015 geoordeeld (bijlage 1), alsmede bij vonnis van 4 mei 2016 (bijlage 2) en ook de 
Rechtbank Gelderland heeft dat geoordeeld, bij vonnis van 4 april 2018 (bijlage 3). Het is dus vaste 

rechtspraak dat het vestigen van een pandrecht op een assurantieportefeuille als zodanig en op 

provisievorderingen van na datum faillissement niet kan. 

19. Dat de heer Van der Tak het daal nee niet eens is, is mogelijk; maar een gerechtelijke uitspraak is 

geldend recht en hij en ik moeten die uitspraak respecteren. Hij kan mij dat niet verwijten. 

20. In het algemeen heeft in dit kader nog te gelden dat een faillissementscurator de dingen niet naar 

believen kan en mag veranderen. Van een vonnis afwijken om een crediteur een plezier te doen mag 

ook niet. Hij moet iedereen gelijk behandelen en is gebonden aan allerlei strenge regels, die onder 

meer in de Faillissementswet staan, maar ook in allerlei richtlijnen en regels van rechtbanken. 

Bovendien staat hij onder toezicht van de rechter-commissaris in het desbetreffende faillissement en 

van de rechtbank. In dit faillissement houdt de rechter-commissaris ook actief toezicht en zijn en 

worden alle relevante zaken met de rechter-commissaris afgestemd. Er is in geen enkel opzicht onjuist 

gehandeld en er is, zoals gezegd, ook geen enkele klacht gegrond bevonden. 

21. Het is onze taak om alle vorderingen streng te controleren. Het indienen van onjuiste vorderingen is in 

het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld als misdrijf. Bovendien zou een te hoge of onjuiste 

vordering van de ene crediteur ertoe leiden dat anderen onheus worden bejegend; zij ontvangen dan te 

weinig. Dat kunnen niet alleen andere 'gewone' crediteuren zijn, maar ook de Belastingdienst en het 

UWV, die meestal hogere voorrang op de opbrengst hebben. Het gebeurt dan ook vaak dat wij 

vorderingen moeten afwijzen of verminderen of dat wij zekerheden als pandrecht controleren die niet 

in orde en dus niet geldig zijn. In dit faillissement was daarvan vaak sprake. Dat wij tot die conclusie 

kwamen, kan ons dan niet worden verweten. Wij doen gewoon ons werk. En iedere crediteur heeft 

altijd de gang naar de rechter om zijn rechten toch te proberen te bewijzen. Hij kan desnoods naar de 

Hoge Raad. Dat is in dit faillissement zoals bekend ook enkele malen gedaan (één zaak is ook even bij 
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de Hoge Raad geweest) en die crediteuren hebben ongelijk gekregen, omdat de rechtbank hun 

pandrechten niet geldig achtte. 

22. Bovendien geldt dat als een crediteur zijn standpunt handhaaft en zich niet neerlegt bij de betwisting 

van het geclaimde pandrecht door de curator, een uitspraak over de geldigheid van het geclaimde 

pandrecht door de rechter zal moeten worden gedaan. 

23. Dat ik niet in alle zaken naar de Hoge Raad ben gegaan, is logisch. Ik heb de desbetreffende zaken 

gewonnen. Dan kun je niet naar de Hoge Raad. De andere partij zou dan naar de Hoge Raad moeten 

gaan. Die heeft dat niet gedaan. Dat kan mij niet worden verweten. De vonnissen zijn daardoor 

onherroepelijk geworden en door mij uitgevoerd. Daartoe ben ik als curator verplicht. 

Ad c. doorstart of verkoop portefeuille kort na faillissement niet mogelijk 

24. De heer Van der Tak stelt dat door mij niet afdoende en adequaat is gehandeld tijdens de 

onderhandelingen tot verkoop van de portefeuille, die volgens hem met grote zekerheid tot verkoop of 

een doorstart van de activiteiten hadden geleid en daarmee tot het voldoen van alle oud-

tussenpersonen en andere schuldeisers. 

25. Dat is onjuist. Allereerst ben ik zoals gezegd pas twee jaar na faillissement aangesteld tot opvolgend 

curator, ik heb dus niet kunnen onderhandelen over een 'doorstart'. 

26. Daarnaast waren administratie en bedrijfsvoering van Cinjee een wanorde. Er bestond geen enkel 

inzicht in de portefeuille van Cinjee. De overgenomen portefeuilles waren niet gedigitaliseerd, Cinjee 

was een gebouw vol dozen met dossiers en niemand kon daar goed wijs uit. Als er een probleem met 

verzekerden was, belde men de verzekeringsmaatschappij om te vragen hoe het in het dossier zat, 

want intern kon Cinjee dat meestal niet terugvinden. Er waren teveel overnames geweest in een veel te 

hoog tempo, de organisatie was daaronder bezweken. Dat was ook de aanleiding van het faillissement. 

27. Een wanorde leent zich niet voor doorstart. Niemand wilde en kon dat bedrijf overnemen, laat staan: 

voor een redelijke prijs. Daar kwam nog bij dat heel veel partijen rechten op portefeuilles claimden 

(waaronder genoemde pandrechten) en er moest ten aanzien van alle rechten afzonderlijk terug- en 

uitgezocht worden hoe dat zat. We praten dan over honderden individuele gevallen. Er konden dus 

helemaal geen portefeuilles verkocht worden; en er kon al helemaal niet 'doorgestart' worden. Zoals 

gezegd waren daar bovendien geen kandidaten voor. 

28. De Cinjee-portefeuille was overigens veel minder waard dan Cinjee ervoor had afgesproken met de 

vele tussenpersonen. Zij had veel te hoge koopprijzen met hen afgesproken (maar niet betaald). Veel 

hoger dan in de markt gebruikelijk was, veel hoger dan bedrijfseconomisch verantwoord was (zoals is 

gebleken) en veel hoger dan terugverdiend kon worden. Veel koopprijzen waren niet realistisch. In 

zoverre moeten tussenpersonen die hun zaak aan Cinjee hebben verkocht ook bij zichzelf te rade gaan. 

Zelfs bij een doorstart was het dan ook niet mogelijk geweest om relevante bedragen aan schuldeisers 

te betalen. Het geld waarop zij aanspraak maken (en ook de heer Van der Tak) is er nooit geweest. 



29. Cinjee heeft al vóór faillissement het beheer van haar portefeuille ondergebracht bij een professionele 

marktpartij, SAA. Die heeft het beheer tijdens faillissement voortgezet, omdat er geen twijfels waren 

aan hun professionaliteit en betrouwbaarheid en omdat het bovendien niet mogelijk bleek een andere 

partij te vinden die het beheer van deze moeilijke en besmette portefeuille met de enorme 

administratieve beperkingen die einiee gepaard gingen, over te nemen. Overdracht van het beheer zou 

voor veel onnodige schade hebben gezorgd. 

30. Het beheer van SAA is door een onafhankelijke deskundige onderzocht en goedgekeurd. Nadat de 

deelportefeuilles, provisies en maatschappijposities waren uitgezocht, is een deskundige ingeschakeld 

om te adviseren over de mogelijkheden tot verkoop en over de verkoopprijs. In overeenstemming 

daarmee is zoveel mogelijk van de portefeuille verkocht (voorzover die niet was ingetrokken door 

maatschappijen of feitelijk teruggenomen door voormalig tussenpersonen). Daarnaast is een 

faillissementsmediation met SAA gevoerd onder leiding van een deskundige om alle openstaande 

zaken waarover geschillen bestonden, op te lossen. Op die manier heeft een voor de boedel zo goed 

mogelijke afwikkeling plaatsgevonden. 

Ad d. afwikkeling faillissement  

31. Verder stelt de heer Van der Tak dat de afwikkeling van de faillissement zeer lang duurt en dat als 

gevolg daarvan de portefeuille grotendeels is verdampt. 

32. Ook dat is onjuist. Dat de afwikkeling lang duurt heeft niets met 'verdampen' te maken. De 

portefeuille is zoals gezegd verkocht en betaald. Er verdampt niets. 

33. Daarnaast zijn de faillissementen van de Cinjee-vennootschappen zeer omvangrijk en complex. Er is 

sprake van vele bijkomende omstandigheden die de afwikkeling van de faillissementen bemoeilijken 

en vertragen. Er zijn ook veel mensen bij betrokken, die allemaal een andere positie claimen. Al die 

gevallen moeten afgewikkeld worden. Dat duurt lang, omdat velen niet reageren, niet willen 

meewerken of anderszins een probleem vormen. Wij hebben met al deze mensen contact moeten 

opnemen om hun zaak te bespreken en hun positie in het faillissement duidelijk te maken. In sommige 

gevallen hebben wij of zij geprocedeerd. Ook dat kost tijd. Een faillissement duurt zo lang als het 

langste deelprobleem duurt. Een curator kan dat niet zelfstandig verhelpen, hij is aangewezen op 

allerlei anderen en op het protocol van de Faillissementswet. Je kunt een faillissement niet opheffen 

als niet alle problemen zijn opgelost. 

Ad e. SAA als beheerder 

34. De heer Van der Tak stelt dat sprake is geweest van belangenverstrengeling bij het aanstellen van 

SAA als beheerder van de Cinjee-portefeuille en dat dit vermoedelijk heeft geleid tot frauduleus 

handelen van beheerder SAA. 

35. De heer Van der Tak beschuldigt SAA dus van frauduleus handelen. Ook dit is onjuist. Vooropgesteld 

dient te worden dat de Cinjee-portefeuille zoals gezegd reeds vóór datum faillissement bij SAA in 

beheer was en dat vanwege de administratieve wanorde bij Cinjee geen enkele andere beheerder het 

aandurfde dat beheer op zich te nemen. Het weghalen van de portefeuille had deze verder volledig 
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waardeloos gemaakt. De voormalig curator had dan ook geen andere keuze dan SAA het beheer te 

laten voortzetten. 

36. SAA is bovendien een professionele partij. Door haar is periodiek gerapporteerd en haar werk is op 

mijn verzoek steeds door een onafhankelijke derde gecontroleerd. Door SAA zijn ook geen pré-

faillissementsvorderingen op Cinjee verrekend met door haar aan de boedel van de Cinjee-

vennootschappen verschuldigde provisie. 

37. Naar de door de heer Van der Tak genoemde beweerdelijke fraude is onderzoek gedaan, maar dit kon 

niet (ook niet door de onafhankelijke deskundige) worden vastgesteld. Wij zijn ook van mening dat 

geen sprake is van fraude of onregelmatigheden in het beheer van SAA en verwerpen ook dit verwijt 

van de heer Van der Tak dan ook uitdrukkelijk. 

Ad f. controle op SAA afdoende 

38. De heer Van der Tak stelt voorts dat ondanks meerdere waarschuwingen is nagelaten op te treden 

tegen het frauduleuze handelen van SAA en dat onvoldoende controle met betrekking tot de 

handelwijze van SAA plaatsvond. 

39. Ook dat is onjuist. Ik verwijs naar het voorgaande. Wij hebben dat onderzocht (en laten controleren) 

en er is hoegenaamd niets van gebleken. Het verwijt van de heer Van der Tak is niet op feiten 

gebaseerd. Hij heeft dat in het verleden ook nimmer voldoende geconcretiseerd. 

Ad g. verschillen in geclaimde pandrechten 

40. Verder stelt de heer Van der Tak dat niet adequaat is gehandeld ten aanzien van duidelijk aanwezige 

verschillen in de door de oud-tussenpersonen gevestigde pandrechten. 

41. Ook dat verwijt is onjuist. Vooropgesteld dient te worden dat geen sprake is van gevestigde 

pandrechten, maar van geclaimde pandrechten. 

42. Daarnaast is ieder individueel geval verschillend. Wij hebben zeer vele verschillende gevallen 

aangetroffen, onderzocht en beoordeeld. Wij zijn daartoe verplicht, zo werk dat juridisch ook. Met alle 

crediteuren is ook separaat gecorrespondeerd inclusief alle `zaakspecifieke aspecten'. 

Ad h. gerechtelijke uitspraak geclaimde pandrechten 

43. De heer Van der Tak stelt tevens dat door mijn handelwijze de namens de boedel gevoerde 

gerechtelijke procedures met betrekking tot de geclaimde pandrechten niet hebben geleid tot een 

uitspraak van de Hoge Raad. 

44. Ook dit is onjuist. Allereerst zijn op ons aandringen in één van de gerechtelijke procedures 

prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. De Raad heeft de zaak echter terugverwezen naar de 

rechtbank. Die heeft de zaak vervolgens beslist. Desgewenst kan ik de juridische vindplaats van die 

uitspraak verstrekken of een kopie toesturen. 
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45. In die zaak ben ik in het gelijk gesteld. Ik kon dus niet in beroep, laat staan naar de Hoge Raad terug. 

Dat was hooguit aan de andere partij, maar die heeft dat niet gedaan. 

Overigens is door ons nimmer toegezegd dat tot aan de Hoge Raad zou worden geprocedeerd over de geclaimde 

pandrechten. In mijn contacten met schuldeisers is door mij steeds gesproken over een onherroepelijke uitspraak 

die bepaalt of een pandrecht (of eigendomsvoorbehoud) rechtens mogelijk is en bestaat en waarop dat dan is 

gevestigd. De uitspraken waarop door ons een beroep wordt gedaan zijn alle onherroepelijk. 

Er was en is ook geen reden voor een gang naar de Hoge Raad, want de uitspraken van de rechtbanken die ik eerder 

heb genoemd worden door juristen beschouwd als juist. Ook voor mijn voormalige wederpartijen/schuldeisers die 

pandrechten claimden was er dus geen reden om te procederen tot aan de Hoge Raad. Zoals bekend is dat erg 

kostbaar en kost dat bovendien heel veel (extra) tijd (waardoor het faillissement nog langer duurt). 

Ad i. openbare verslaglegging 

46. Verder stelt de heer Van der Tak dat de openbare verslaglegging uiterst summier en incompleet is en 

te veel onwaarheden bevat. 

47. Ook dat is onjuist. Wij moeten publiceren volgens het door de rechtbanldReCoFa voorgeschreven 

model. 

48. Van belang is dat het openbare verslag zoals curatoren dat op grond van artikel 73a van de 

Faillissementswet doen ertoe dient een globaal inzicht te geven en niet dient als een volledige 

verantwoording van de afwikkeling van de boedel. De curator is die verantwoording verschuldigd aan 

de rechter-commissaris die met het toezicht op het beheer en de vereffening van de boedel is belast. 

Dat is ook uitgemaakt door de Hoge Raad. 

49. Daarnaast bestaat geen algemeen recht van schuldeisers op andere informatie dan die in het openbare 

verslag is opgenomen. Overigens hebben wij niettemin de Stichting Slachtoffers Cinjee Advies en 

vele andere crediteuren steeds zowel mondeling als schriftelijk, van nadere informatie voorzien indien 

zij daarom vroegen. 

50. Bovendien staat in de openbare verslagen uitdrukkelijk de waarschuwing dat aan de inhoud van die 

verslagen geen rechten kunnen worden ontleend, dat het berust op informatie die van de bestuurders 

van de vennootschappen en derden is verkregen en dat omtrent de juistheid en de volledigheid van de 

opgenomen gegevens geen enkele garantie kan worden gegeven; en dat mogelijk in een later stadium 

zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in het verslag staat. 

51. Het is ook niet zo dat de verslagen 'onwaarheden' bevatten. Dat verwijt is terug te voeren op het feit 

dat de heer Van der Tak de desbetreffende materie niet kent. 

Ad j. frequentie openbare verslaglegging 

52. De heer Van der Tak stelt voorts dat de openbare verslaglegging tot op heden niet in de gebruikelijke 

frequentie heeft plaatsgevonden. 
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53. Ook dat is onjuist. Tot 1 juli 2017 was bij de Rechtbank Rotterdam sprake van een verplichting tot 

halfjaarlijkse verslaglegging. Vanaf 1 juli 2017 wordt door de rechtbank een verslagtermijn van drie 

maanden gehanteerd. Wij hebben ons daaraan steeds gehouden en zelfs in februari 2016 nog 

tussentijds verslag gedaan in verband met de voorgenomen verkoop van de Cinjee-portefeuille. 

54. Los daarvan ziet de rechtbank ook op stipte verslaglegging streng toe en hebben wij in geen enkel 

geval een verwijt, waarschuwing of klacht daarover gekregen. 

Ad k. schuldeisers niet op het verkeerde been gezet 

55. De heer Van der Tak stelt tevens dat in de openbare verslagen toezeggingen en beloften zijn gedaan 

die niet zijn uitgevoerd waardoor schuldeisers op het verkeerde been zijn gezet. 

56. Ook dat is onjuist. Bovendien is niet duidelijk welke beweerdelijke toezeggingen en beloften worden 

bedoeld door de heer Van der Tak. Indien de heer Van der Tak erop doelt dat met betrekking tot de 

geclaimde pandrechten is toegezegd dat tot aan de Hoge Raad zou worden geprocedeerd, heeft te 

gelden dat een dergelijke toezegging niet is gedaan. Vgl. het hiervoor gestelde. 

Ad 1.  

57. Verder stelt de heer Van der Tak dat ik ondanks een wettelijke verplichting daartoe aan de Stichting 

en andere schuldeisers de door hen opgevraagde infoiniatie niet wil verstrekken. 

58. Dat is onjuist. Er bestaat geen algemeen wettelijk recht van schuldeisers op andere infoniiatie dan die 

welke in het openbare verslag is opgenomen. 

59. Gezien de vele betrokken belangen bij het faillissement en het algemeen belang van een juiste 

afwikkeling ervan dient een curator ook erg terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie. 

Zeker wanneer dit een selectieve groep van schuldeisers betreft. Wij moeten dus steeds individuele 

afwegingen maken. 

60. Overigens hebben wij, zoals gezegd, weldegelijk vaak en veel informatie verstrekt (ook) aan de 

Stichting c.s.; en wij hebben steeds aangegeven dat wij beschikbaar zijn voor verdere vragen. 

Ad m. informatiebrieven aan oud-tussenpersonen 

61. De heer Van der Tak stelt dat door ons verstuurde brieven met een bedreigende inhoud bij oud-

tussenpersonen en andere schuldeisers onnodig veel psychische schade hebben toegebracht. 

62. Ook dat is onjuist. Wij hebben nimmer dreigbrieven verzonden. Door ons zijn aan de crediteuren die 

een pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud claimen brieven gestuurd waarin door ons zakelijk en stap 

voor stap is uitgelegd om welke redenen de door hen geclaimde rechten niet bestaan. Wij hebben 

deze crediteuren vervolgens in overweging gegeven afstand te doen van de door hen geclaimde 

rechten en hen medegedeeld dat indien zij daartoe niet overgaan, een gerechtelijke procedure zal 

moeten worden gevoerd, omdat zij de afwikkeling van het faillissement ophouden. Die mededeling is 

niet bedreigend, maar feitelijk en juridisch juist en op zijn plaats. Bovendien hebben wij de 

crediteuren steeds geadviseerd zelf een advocaat of een adviseur in te schakelen vanwege de moeilijke 
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juridische materie en onze brief met die adviseur te bespreken. Vgl. in dit verband de door ons in 

maart 2017 verzonden brieven (bijlage 4). 

63. Feit is dat veel crediteuren erg gedupeerd zijn door de faillissementen van de Cinjee-vennootschappen 

en reeds om die reden bij iedere brief of e-mail die zij van ons kantoor ontvangen, erg emotioneel 

reageren. Wij proberen daarmee zoveel als zakelijk gezien mogelijk is rekening te houden. Wij 

moeten echter wel verder met de afwikkeling van de faillissementen en ontkomen er niet aan om 

daarover te corresponderen. Het gaat bovendien om honderden gevallen die wij moeten afwikkelen. 

Ad n. geen schikking met de bestuurders  

64. De heer Van der Tak stelt tenslotte dat door ons met de bestuurders van de Cinjee-vennootschappen 

voor EUR 2.500,-- een schikking is getroffen waarin strafbare feiten zijn afgedaan. 

65. Ook dat is onjuist. Door ons is geen enkele minnelijke regeling met de bestuurders van de Cinjee-

vennootschappen getroffen. Van een regeling waarbij strafbare feiten worden afgedaan kan overigens 

geen sprake zijn. Dat is immers aan het Openbaar Ministerie en niet aan een curator. Als curator heb 

ik niet die bevoegdheid. 

Slot 

66. Uit het bovenstaande en uit de informatie die beschikbaar is in de openbare faillissementsverslagen 

zoals deze worden gepubliceerd op www.rechtspraak.n1 en op onze website 

https://borsboomhamm.nl/faillissementsverslagen/#54-wpfd-ciniee  blijkt dat de door de heer Van der 
Tak geuite verwijten onjuist en onterecht zijn. 

67. Indien u niettegenstaande het bovenstaande hierover publiceert, verzoek ik u bovenstaande 

mededelingen juist en volledig te verwerken en het door u aangepaste artikel tijdig en met voldoende 

bedenktijd opnieuw aan mij in concept voor te leggen. 

68. Indien u onze belangen door onzorgvuldige publicatie schaadt zullen wij een klacht indienen bij de 

Raad voor de Journalistiek en u persoonlijk aansprakelijk houden, evenals uw werkgever. Dat zal u 

niet verbazen. 

69. Overigens wijs ik er nogmaals op dat de klachten van de heer Van der Tak 'onder de rechter zijn'; het 

zou juist zijn als u in elk geval zo lang niet publiceert. 

Hoogachtend, 

Carl Hamm, 

curator 

NB: in het door u toegezonden concept artikel staan ook nog, onder meer, de volgende onjuistheden: 

de brief van de heer Van der Tak van 22 maart jl. is gericht aan de rechter-commissaris en niet aan de Deken; en 

uit de brief blijkt niet dat de heer Van der Tak met zijn brief wil bewerkstelligen dat tot vervolging wordt overgegaan. 
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RECHTBANK ROTTERDAM 

Team handel 

zaaknummer / rolnummer: C/10/421779 / HA ZA 13-373 

Vonnis van 18 november 2015 

in de zaak van 

[eiser 1] , 

wonende en zaakdoende te [woonplaats] , 

eiser, 

advocaat mr. R.B.J.M. van der Linden, 

tegen 



[curator 1] , in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van de besloten 
vennootschappen 

[gedaagde 2] , 

[gedaagde 3] , 

[gedaagde 4] , 

[gedaagde 5] , 

[gedaagde 6] , 

[gedaagde 7] , 

[gedaagde 23] en 

[gedaagde 9] , 

welke vennootschappen allen gevestigd zijn te Sliedrecht, 

kantoorhoudende te Rotterdam, 

gedaagde, 

advocaat mr. 3.P.M. Borsboom. 

Partijen zullen hierna [eiser 2] en de curator genoemd worden. 

1 De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 

het tussenvonnis van 17 juli 2013 en de daarin genoemde processtukken; 

- het proces-verbaal van comparitie van 13 maart 2015 en de daarin genoemde processtukken; 

- de akte houdende wijziging van eis van [eiser 2] ; 

- de antwoordakte van de curator. 

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 

1.3. Op de voet van artikel 15 lid 2 Rv is deze zaak verwezen naar een meervoudige kamer. 

2 De feiten 

2.1. [gedaagde 1] heeft op 2 april 2010 een e-mail (productie 3 bij dagvaarding) gestuurd aan [eiser 

2] luidende als volgt: 

Beste Geert, 

Aanvullend op het aan jou uitgereikte basiscontract ontvang je bijgaand een opsomming van de extra 

afspraken, die worden vastgelegd in het definitieve contract. 

Mocht ik wat vergeten zijn, voegen we dat puntje uiteraard ook nog toe. 

Extra afspraken:  

C-) 

- [gedaagde 10] koopt de particuliere portefeuille met een doorloop van ca. C 140.000 (kan afwijken) 

- Uitgesloten van koop is de zakelijke portefeuille met ca € 30.000 doorloop, die jij volledig zelf blijft 

bewerken 



Nieuwe particuliere productie gaat naar de winstrechtportefeuille 
- Nieuwe zakelijke productie komt in jouw eigen zakelijke portefeuille 
- Recht om op termijn de zakelijke portefeuille te verkopen aan [gedaagde 10] , tegen op dat moment 

reële condities 

- 

[gedaagde 10] gaat een aantal diensten voor jou verrichtten, wat jou C 300 per maand gaat kosten. 
Voor [gedaagde 101/s het hooguit kostendekkend, maar gezien de interessante particuliere portefeuille 
willen we toch dit aanbod doen. (...)" 

2.2. [eiser 2] , als verkoper en [gedaagde 3] , als koper hebben op 8 april 2010 een "Overeenkomst 

betreffende de koop, verkoop en levering van een assurantieportefeuille tegen een winstrecht" 

gesloten (hierna: de overeenkomst, productie 1 bij dagvaarding), met - voor zover thans van 
belang - de volgende inhoud: 

" Koop en verkoop  

Artikel 1  

1. Verkoper zal per 8 april 2010 zijn assurantieportefeuille, betreffende enkel het deel van de portefeuille 
bevattende de particuliere relaties, verkoper aan koper, die deze per gelijke datum van verkoper zal 
kopen, waarbij onder assurantieportefeuille wordt verstaan: 

a. de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie en het recht op beheer, (waaronder het 
recht op premie-incasso), verbonden aan de verzekeringen welke verkoper in beheer heeft. Tot het 
recht op beheer behoren alle cliënt- en contractgegevens behorende bij de kring van relaties, die door 
bemiddeling van de verkoper overeenkomsten van verzekering en/of financiering bij 
verzekeringsmaatschappijen hebben gesloten en tot het tijdstip van de koop en verkoop zijn 
gecontinueerd. 

b. alle boeken, correspondentie, (computer)bestanden en andere bescheiden betrekking hebbende op de 
hiervoor sub a. vermelde rechten. 

2. Vanaf de in lid 4 te noemen leveringsdatum is de prolongatieprovisie behorende bij de verkochte 
assurantieportefeuille voor rekening en risico van de koper. (...) 

3. (-) 

4. De levering en aanvaarding van de in lid 1 sub a vermelde rechten per 1 augustus 2010 zal 
geschieden door ondertekening door partijen van deze overeenkomst en voor zover nodig door het ter 
beschikking stellen van de benodigde informatie/ gegevens. De verkoper verplicht zich om mededeling 
van de overdracht te doen aan de verzekeringsmaatschappijen. De levering en de aanvaarding van de in 
lid 1 sub b vermelde zaken wordt geacht op de datum van levering van de assurantieportefeuffle te 
hebben plaatsgevonden door feitelijke overgave door verkoper aan koper. 

Garanties 

Artikel 2  

(-) 

Winstrecht 

Artikel 3 

1. De verkoop van de assurantieportefeuille geschiedt tegen vestiging van een winstrecht, inhoudende 
dat door de koper gedurende een periode van 120 maanden een percentage van de 
prolongatieprovisie van de verkochte assurantieportefeuille, te verminderen met eventuele door 
verzekeringsmaatschappijen of gevolmachtigden in rekening te brengen incassokosten, aan de 
verkoper zal worden betaald. Dit percentage wordt vastgesteld op 60% van de door koper ontvangen 
provisie. 

2. Het winstrecht gaat in op 1 augustus 2010 en eindigt op 20 september 2020. (...) 
3. (1J 
4. (...) De prolongatieprovisie van de verkochte assurantieportefeuille, na aftrek van eventuele 

incassokosten, bedraagt op het moment van overdracht C 140.000,-. (...) 



5. Na de betaling van de laatste termijn van het winstrecht is koper tegenover verkoper volledig 
gekweten, 

Zekerheid/eigendomsvoorbehoud 

Artikel 4  

1. Tot zekerheid voor de nakoming door de koper van haar verplichtingen uit hoofde van deze 

overeenkomst zal de koper ten behoeve van de verkoper een pandrecht, eerste in rang, vestigen op 

de door de verkoper verkochte assurantieportefeuille. De vestiging van het pandrecht zal geschieden 

bij afzonderlijke akte van pandrecht, waaraan jaarlijks een pandlijst zal worden toegevoegd. 
2 (...) 

3 (..) 
4. In aanvulling op en zo nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 1 hiervoor bepaalde maakt de 

verkoper gedurende de periode dat hij recht heeft op winstrechttermijnen een eigendomsvoorbehoud 

ten aanzien van de verkochte assurantieportefeuille voor het geval dat: 

- ten behoeve van de koper dan wel rechtsopvolger een faillissementsaanvraag wordt ingediend, 

- (-) 

Nadere bepalingen met betrekking tot de assurantieportefeuille  

Artikel 5 

1. Gedurende de periode dat de verkoper nog recht heeft op winstrechttermijnen zal de verkochte 

assurantieportefeuille in de administratie van de koper zodanig afzonderlijk worden geadministreerd dat 

de omvang van de assurantieportefeuille traceerbaar is. (.,.) 

Relatiebeding 

Artikel 8 

1. Het is verkoper verboden ná 1 augustus 2010 voor eigen rekening of voor rekening van anderen of 

voor gezamenlijke rekening met anderen, te bemiddelen in assurantiën en financiële diensten bij 

relaties wier verzekeringen behoren tot de aan koper verkochte assurantieportefeuille. 
2. Uitgesloten van de bepaling van Artikel 8 lid 1 zijn de relaties behorende tot de zakelijke portefeuille 

zoals bij partijen genoegzaam bekend. (.,.) Relaties kunnen slechts tot de door koper gehouden 

portefeuille of tot de koper voor verkoper geadministreerde portefeuille behoren. Verkoper dient 

eenmalig, bij het aandragen van de nieuwe relatie, aan koper aan te geven tot welke portefeuille 

deze relatie gaat behoren. Bij ondertekening van deze overeenkomst zal een lijst (aanhangsel 1) 

(opm. rechtbank: hierbij staat handgeschreven 'volgt later') met zakelijke relaties en de 
eventueel daarbij behorende particuliere relaties worden toegevoegd die in de door koper voor 

verkoper geadministreerde portefeuille zullen worden ondergebracht. 

3. 

Extra bedingen  

Artikel 15 

1. Uitgesloten van de koop en verkoop is het zakelijk deel van de assurantieportefeuille, groot circa C 

30.000,- prolongatieprovisie, van verkoper. Nieuwe particuliere productie zal aan het winstrecht 

worden toegevoegd en nieuwe zakelijke productie zal aan de zakelijke portefeuille worden 

toegevoegd. 

2. In geval van overlijden van verkoper zal het winstrec)ht worden toegekend/ uitbetaald aan zijn 

nabestaanden/erfgenamen. 

3. Het zakelijk deel van de assurantieportefeuille zal separaat worden geadministreerd waarbij koper 

aan verkoper de nodige software ter beschikking zal stellen, 

4. Koper zal aan verkoper tevens de volgende diensten aanbieden: 

Verkoper zal hiervoor aan koper een maandelijkse vergoeding van € 300,- exclusief omzetbelasting 

verschuldigd zijn, 

(..)" 



2.3. Door [gedaagde 10] is op 14 juni 2010 aan een aantal verzekeringsmaatschappijen door 

[gedaagde 3] en [eiser 2] ondertekende brieven (productie 1 bij conclusie van antwoord) met de 
volgende inhoud gestuurd: 

" [woonplaats] , 9 juni 2010 

Betreft: overvoer van portefeuille t.n.v. Lancyr Efides 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij deel ik u mede, dat vanaf 01.08,2010 de provisierechten van de hypotheek, leven- en 

schadeverzekeringen alsmede de bancaire posten t.n.v. Lancyr Efides met agentschapnummer (...) zijn 
overgedragen aan: 

[gedaagde 3] (...) 

De gewenste incassomethode is geheel MAATSCHAPPIJ-INCASSO. 

De overdracht vindt plaats tegen winstrecht. Dit impliceert dat de huidige agentschapnummers in stand 

moeten worden gehouden en een afzonderlijke financiële administratie moet worden uitgevoerd. 

De tenaamstelling van het huidige agentschapnummer van Lancyr Efides dient te worden gewijzigd in 

[gedaagde 3] (v/h Lancyr Efides) zodat de overgenomen portefeuille apart geadministreerd kan worden. 

(.) 

Vanaf 01,08.2010 wordt ten behoeve van verkoper pandrecht gevestigd op de assurantieportefeuille. 

Voorafgaande impliceert dat de huidige agentschapnummers in stand moeten worden gehouden 

aangezien er een afzonderlijke financiële administratie moet worden gevoerd. (...)" 

2.4. Op 1 oktober 2010 heeft er e-mail correspondentie plaats gevonden tussen [gedaagde 10] en 

[eiser 2] (productie 20 van [eiser 2] ). 

[gedaagde 10] schreef: "Graag ontvang ik ook nog van je, voor het opmaken van een verrekening 

inzake jouw klanten van je assurantieportefeuille, de rekeningen courant van boekmaand augustus die 

je nog van diverse maatschappijen hebt ontvangen." 

[eiser 2] reageerde als volgt: "Deze heb ik al naar portefeuileovervoer gezonden (per post) 

PS ik had tevens verzocht (besproken met Eeltjo) om de zakelijke portefeuille, die buiten de 

overeenkomst valt, terug over te voeren naar provinciaal zodat ik weer rechtstreeks zaken kan doen 

met de provinciale maatschappijen. Ik heb hiervoor verklaringen gezonden naar Eelco, ter 

ondertekening door [gedaagde 11] en [gedaagde 12] Zijn deze inmiddels in behandeling?" 

[gedaagde 10] beantwoordde laatstgenoemde e-mail als volgt: 

"Bedankt voor het aanleveren van de gegevens. De verklaringen zijn naar de betreffende personen 
gestuurd." 

2.5. Op 12 oktober 2010 heeft [gedaagde 10] per brief aan Belastingdienst Rotterdam, t.a.v. 

Registratieteam Pandrecht (productie 14 bij dagvaarding) het volgende bericht: 

"Hierbij verzoeken wij u om de bijgevoegde overname overeenkomst, pandlijst en 

portefeuilleoverzichten te registreren. 

De registratie houdt verband met de verkoop van de assurantieportefeuille van Lancyr Efides aan 

[gedaagde 10] , waarbij de heer [eiser 2] deze portefeuille heeft overgedragen, zoals afgesproken in de 

verkoopovereenkomst, 

De bijgevoegde pandlijst luidt, voor zover thans van belang, als volgt: 

"BORDEREL 

(VERPANDING VAN ASSURANTIEPORTEFEUILLE)  

Aan: 



Lancyr Efides 

(-) 

Ter voldoening aan de jegens u bestaande verplichtingen tot verpanding van de assurantieportefeuille, 

geven wij bij deze aan u in pand, de bij ons in beheer zijnde assurantieportefeuille. Als volgt 

gespecificeerd: 

De specificatie van de portefeuille Lancyr Efides is als volgt: 

Datum: 7 oktober 2010 

Totaal doorlopende provisie : C 156.143.96 

[gedaagde 10] BV verklaard hierbij dat [gedaagde 10] BV tot verpanding van deze bevoegd is en dat op 

de assurantieportefeuille geen beslag is gelegd en geen beperkte rechten rust (Artikel 3:237 lid 2 BW)." 

2.6. Op 7 juli 2011 is de op 6 juli 2011 ondertekende "(vervolg)-pandakte" tussen [eiser 2] als 

pandhouder en [gedaagde 3] als pandgever geregistreerd bij de Belastingdienst te 's-

Hertogenbosch (productie 15 bij dagvaarding). In die akte komt, onder meer, het volgende voor: 

Verklaren als volgt: 

Artikel 1.  

1.1 Pandgever geeft hierbij aan pandhouder in pand de assurantieportefeuille zoals bedoeld in de 

koopovereenkomst, waartoe onder meer behoren en derhalve verpand worden alle huidige en 

toekomstige tot de assurantieportefeuille behorende boeken, bescheiden, correspondentie, 

computerbestanden en andere informatiedragers alsmede alle huidige en toekomstige vorderingen en 

daaraan verbonden zekerheden en nevenrechten van pandgevers, verbandhoudende met de aan 

pandgevers toebehorende assurantieportefeuille (waaronder vorderingen ter zake verzekerings-, 

beleggings-, en hypotheekprovisies, premies en ter zake van afkoopsommen). 

1.2 De verpanding strekt tot meerdere zekerheid van de nakoming door [gedaagde 3] van al hetgeen 

[gedaagde 3] uit hoofde van de in de considerans bedoelde koopovereenkomst, althans de in de 

considerans bedoelde geldleningsovereenkomst, aan pandhouder verschuldigd is of zal zijn. 

1.3 Pandhouder aanvaardt deze verpanding. 

(.J" 

2.7. De advocaat van [eiser 2] heeft een brief gestuurd aan verschillende verzekeringsmaatschappijen 

(productie 16 bij dagvaarding), die luidt als volgt: 

"Veldhoven, 18 juli 2011 

Inzake : Diverse Intermediairs/ [gedaagde 13] 

Betreft: Mededeling (stil)verpande vordering op naam 

(-) 

Enige tijd geleden verkocht de heer G.J. [eiser 2] " [eiser 2] Assurantiën" de door hem in zijn 

eenmanszaak gehouden portefeuille aan "V.O.F. [gedaagde 10] "ingebracht in de vennootschap " 

[gedaagde 2] "respectievelijk [gedaagde 3] Deze vennootschappen hebben daartoe een geldlening 

verstrekt. Op haar beurt hebben deze vennootschappen, althans één van hen, tot zekerheid van 

betaling van de geldlening, een (stil) pandrecht verleend op de assurantieportefeuille die de heer [eiser 

2] heeft verkocht. 

Namens de heer [eiser 21 doe ik u thans mededeling van de door hem verkregen 

pandrechten op de assurantieportefeuille die hij destijds heeft verkocht, maar thans behoort 

tot de portefeuille van één van de genoemde [gedaagde 13) vennootschappen. 

Een en ander heeft tot gevolg dat per heden slechts [eiser 2] bevoegd is tot inning van de vorderingen 

op basis van voornoemde polissen. U kunt derhalve per heden slechts bevrijdend betalen aan de heer 

[eiser 2] (...)" 



2.8. Op 19 respectievelijk 26 juli 2011 zijn de [gedaagde 13] -vennootschappen failliet verklaard met 

benoeming van [curator 2] tot curator. Op 15 augustus 2013 is [curator 2] vervangen door [curator 
1] 

2.9. De (toenmalige) curator heeft op 7 september 2011 (productie 17 bij dagvaarding) aan [eiser 2] 

een brief gestuurd die, voor zover thans van belang, luidt als volgt: 

Naar aanleiding van het schrijven van TRC Advocaten d.d. 9 augustus 2011 bevestig ik u hierbij dat ik 

uw vordering ten bedrage van totaal 801.794,- heb ontvangen. Voor het geval u bij uw indiening tevens 

aanspraak heeft gemaakt op een zekerheidsrecht, deel ik u het volgende mede: 

Ongeldigheid pandrecht e.a. op assurantieportefeuilles 

1. (..) 

Vernietiging middels Actio Pauliana 

2. Ingeval uw (zekerheids)rechten op de portefeuille zijn gebaseerd op rechtshandelingen, die hebben 

plaatsgevonden in het zicht van het faillissement en tot gevolg hebben dat andere schuldeisers zijn 

benadeeld, zijn deze mogelijk paulianeus en vernietigbaar op grond van artt 42 resp, 47 Fw. Dit geldt in 

ieder geval voor alle rechtshandelingen die hebben plaatsgevonden na 28 juni 2011, de dag waarop de 

faillissementsaanvraag werd ingediend. In uw situatie betreft dit dus in ieder geval de pandakte van 6 
juli 2011. Deze rechtshandelingen worden bij deze vernietigd. 

3 Het geschil 

3.1. [eiser 2] vordert na wijziging van eis samengevat - dat de rechtbank: 

1. de curator gebiedt de maatschappijen en volmachtbedrijven die zijn genoemd in producties7 en 

8 bij dagvaarding bij aangetekend schrijven, en al degenen die het betreffen, met een brief met 

de aanhef "to whom it may concern", mede te delen dat met de in die producties 7 en 8 

genoemde natuurlijke of rechtspersonen gesloten verzekeringsovereenkomsten behoren tot de 

assurantieportefeuille van [eiser 2] en niet behoren tot de failliete boedel van enige [gedaagde 

13] -vennootschap althans al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om te 

bewerkstelligen dat de in producties 7 en 8 genoemde maatschappijen en volmachtbedrijven in 

relatie tot de zakelijke portefeuille als bedoeld in het lichaam van de dagvaarding op geen 

enkele wijze hinder of beperking ondervinden van het faillissement van de [gedaagde 13] - 
vennootschappen; 

2. de curator veroordeelt aan [eiser 2] te voldoen de op de boedelrekening van de gefailleerde 

[gedaagde 13] -vennootschappen (eventueel te) ontvangen provisies voortvloeiende uit het 

beheer van de zakelijke portefeuille door [eiser 2] sedert 19 juli 2011 te vermeerderen met de 
wettelijke handelsrente; 

3. primair: verklaart voor recht dat het ten behoeve van [eiser 2] gevestigde pandrecht op het 

verkochte deel van de assurantieportefeuille rechtsgeldig is gevestigd, bestaat en niet is 
vernietigd; 

subsidiair: verklaart voor recht dat [eiser 2] ten aanzien van het verkochte, particuliere, deel van 

de assurantieportefeuille zijn eigendomsrecht rechtsgeldig heeft voorbehouden, 

4. de curator veroordeelt in de proceskosten. 

3.2. In het vonnis in incident van 17 juli 2013 zijn de grondslagen van de vorderingen van [eiser 2] 

reeds kort en zakelijk weergegeven. Ten aanzien van het sub 3, subsidiair gevorderde, stelt [eiser 

2] in zijn akte wijziging van eis dat uit de correspondentie volgt dat hij zijn eigendom heeft 

voorbehouden zolang de tegenprestatie niet volledig was voldaan. 



4 De beoordeling 

De zakelijke relaties 

4.1. Als eerste ligt de vraag voor of [eiser 2] naast het particuliere gedeelte van zijn 

assurantieportefeuille tevens de zakelijke relaties heeft verkocht aan [gedaagde 3] 

De curator betoogt dat [eiser 2] en [gedaagde 3] ten aanzien van de particuliere relaties van 

[eiser 2] wel uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven maar ten aanzien van de zakelijke 

relaties niet en dat het blijkbaar de bedoeling van partijen is geweest om alle relaties van [eiser 2] 

over te voeren naar [gedaagde 3] Voorts voert de curator aan dat "wat [gedaagde 3] en [eiser 2] 
ook zijn overeengekomen met betrekking tot de zakelijke relaties, ze hebben er geen uitvoering 
aangegeven." 

De rechtbank begrijpt dat de curator betoogt dat de bedoelingen van partijen afwijken van de 

letterlijke bewoordingen van de overeenkomst alsmede dat bij de uitleg van hetgeen partijen met 

elkaar zijn overeengekomen ook feiten en omstandigheden mogen worden meegewogen die zich 

hebben voorgedaan na het sluiten van de overeenkomst maar een licht kunnen werpen op 

hetgeen eerder is overeengekomen. 

4.2. Voor de bepaling van de inhoud van een akte is niet slechts van belang wat uit de akte zelf blijkt, 

het komt ook aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 

redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te 

dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (Haviltex-maatstaf). Bij de uitleg van 

hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen mogen ook feiten en omstandigheden worden 

meegewogen die zich hebben voorgedaan na het sluiten van de overeenkomst maar een licht 

kunnen werpen op hetgeen eerder is overeengekomen. 

De curator beroept zich op de volgende omstandigheden: 

a. de zakelijke relaties zijn ex artikel 6:159 lid 1 BW overgedragen aan [gedaagde 3] , er is 

sprake van contractsovername met mededeling aan de verzekeraars (productie 1 conclusie van 
antwoord); 

b. op grond van artikel 4:102 Wft is [gedaagde 3] voor de verzekeraars de bemiddelaar van alle 

overgevoerde polissen en daarmee rechthebbende op de provisies; 

c. de overnamesom is bepaald inclusief zakelijke relaties, dit blijkt uit het verpandingsborderel 

(onder 12 conclusie van antwoord); 

d. gezien de inhoud van het verpandingsborderel wilden partijen de zakelijke relaties ook 

verpanden aan [eiser 2] ; 

e. partijen hebben niet geprobeerd om de situatie te herstellen, ook niet nadat [eiser 2] kon 

constateren dat hij geen provisie meer ontving uit de zakelijke portefeuille. 

4.2.1. [eiser 2] heeft ter comparitie uitleg gegeven over de door de curator aangevoerde 

omstandigheden. Hij heeft als volgt gereageerd: 

ad a. de brieven die als productie 1 door de curator zijn overgelegd zijn aldus opgesteld 

omdat de transactie anders administratief niet uit te voeren viel omdat de particuliere 

relaties naar [gedaagde 13] gingen en [gedaagde 13] voor de zakelijke relaties de back 

office ging regelen; 

ad b en e. [gedaagde 13] zou vervolgens de zakelijke relaties terug overvoeren op naam 

van [eiser 2] . Aan Aegon is op 10 februari 2011 een brief terzake verzonden (productie 19 

van [eiser 2] ); 

ad d en e. [eiser 2] heeft er erg lang achteraan moeten zitten om de verpanding tot 



zekerheid voor de betaling van de koopsom te regelen. Toen dit stuk uiteindelijk kwam, heeft 

[eiser 2] het maar ondertekend. Het was weliswaar niet helemaal correct maar dan had 

[eiser 2] ten minste iets. 

4.2.2. Gelet op de gemotiveerde en in het licht van de geschetste omstandigheden aannemelijke 

verklaringen van [eiser 2] over de gang van zaken, doen de door de curator gestelde 

omstandigheden niet af aan de duidelijke bewoordingen van de overeenkomst, en dan met 

name de artikelen 1 lid 1, 8 lid 2 en 15 (zie 2.2) in samenhang met de daaraan voorafgaande 

e-mail (zie 2.1). In die e-mail staat expliciet vermeld dat: 

- [gedaagde 10] de particuliere portefeuille koopt; 

- uitgesloten van de koop is de zakelijke portefeuille; 

- [eiser 2] het recht verkreeg om op termijn de zakelijke portefeuille te verkopen aan 

[gedaagde 10] , 

- [gedaagde 10] diensten voor [eiser 2] zou gaan verrichten voor een hooguit 

kostendekkend tarief maar dat zij tot dit aanbod bereid was gezien de aantrekkelijke 

particuliere portefeuille. 

Het beroep van de curator op de inhoud van de pandakte/verpandingsborderel 

respectievelijk de (vervolg)-pandakte waarin volgens de curator staat dat partijen ook de 

zakelijke relaties aan [eiser 2] wilden verpanden, slaagt evenmin. Zowel in de pandakte als 

in de (vervolg)-pandakte hebben partijen het begrip assurantieportefeuille als volgt 

omschreven: "met assurantieportefeuille steeds wordt bedoeld de assurantieportefeuille zoals 

gedefinieerd in de koopovereenkomst (bijlage I);'. Zoals hiervoor is overwogen zijn de 

bewoordingen van de koopovereenkomst duidelijk, in die zin dat van de koop de zakelijke 

portefeuille van [eiser 2] was uitgesloten. De redenering van de curator dat de verpanding 

wel ziet op de zakelijke klanten van [eiser 2] kan dan ook niet worden gevolgd. 

Het vorenstaande rechtvaardigt de slotsom dat in de overeenkomst de bedoelingen van de 

partijen bij die overeenkomst correct zijn weergegeven, te weten dat de zakelijke 

portefeuille was uitgesloten van de transactie tussen [eiser 2] en [gedaagde 3] 

4.2.3. De opmerking van de curator ter gelegenheid van de comparitie van partijen dat hij navraag 

heeft gedaan bij de heer [naam] en bij mevrouw [gedaagde 11] , en dat zij zich - voor zover 

zij zich iets konden herinneren - met betrekking tot deze portefeuille geen uitzonderingen 

konden herinneren, is onvoldoende om het vorenstaande te weerleggen. 

4.3. Het argument van de curator dat er geen juridische grond is om hem te veroordelen tot het 

ongedaan maken van de ontstane situatie, die bovendien - zoals hij stelt - reeds lang voor 

faillissement door de betrokken partijen is bewerkstelligd, gaat niet op. Ten eerste geldt dat de 

zakelijke relaties geen onderdeel vormen van de faillissementsboedel. Voorts kan met 

inachtneming van het vorenstaande niet worden geoordeeld dat [eiser 2] de ontstane situatie 

heeft bewerkstelligd maar dat dit veeleer te wijten is aan [gedaagde 3] en/of [gedaagde 10] B.V. 

Er is bovendien geen sprake van ongedaanmakingsverbintenissen als bedoeld in artikel 6:271 BW. 

Het gaat erom dat de curator richting derden duidelijkheid schept ten aanzien van de - hiervoor 

weergegeven - juridische en feitelijke situatie. 

4.4. De curator heeft nog betoogd dat de enige grond voor de boedel om voor verificatie aan een 

individuele schuldeiser een uitkering te doen, een (samenwerkings)overeenkomst tussen [eiser 2] 

en de boedel zou zijn en dat de curator een zodanige overeenkomst niet kent en hem evenmin is 

gevraagd om een dergelijke overeenkomst gestand te doen. Er is dan ook geen grond om de 

curator te veroordeling tot betaling van eventueel ontvangen provisies, aldus de curator. 

4.4.1. Zoals hiervoor is overwogen, waren de zakelijke relaties uitgezonderd van de transactie 

tussen [eiser 2] en [gedaagde 3] zodat het betoog van de curator reeds daarom faalt. 



4.5. Gelet op het hiervoor overwogene liggen de vorderingen van [eiser 2] aangehaald onder 3.1.1 en 
3.1.2 voor toewijzing gereed. 

Verpanding? 

4.6. Het volgende onderdeel van de vordering van [eiser 2] ziet op de geldigheid van het op het 

verkochte deel van de assurantieportefeuille gevestigde pandrecht. In dat licht dient allereerst de 

vraag te worden beantwoord in hoeverre een assurantieportefeuille als zodanig vatbaar is voor 

verpanding, zoals [eiser 2] stelt en de curator betwist. 

4.7. Een assurantieportefeuille is vatbaar voor verpanding voor zover sprake is van een goed dat 

vatbaar is voor overdracht (artikel 3:228 BW jo. artikel 3:83 BW). Dat is naar het oordeel van de 

rechtbank niet het geval. 

4.7.1. [eiser 2] betoogt dat - kort gezegd — uit de Wft voortvloeit dat een assurantieportefeuille 

als zelfstandig (voorwerp van) vermogensrecht voor overdracht vatbaar is en dat daar dus 

ook een pandrecht op kan worden gevestigd. Dit betoog gaat niet op. Het begrip portefeuille 

zoals dat wordt gebruikt in de artikelen 4:102 en 4:103 Wft ziet op de relatie tussen 

verzekeraar en bemiddelaar. De aldaar bedoelde overdraagbaarheid sorteert geen 

goederenrechtelijk effect. Artikel 4:104 Wft biedt evenmin een aanleiding om tot de slotsom 

te komen dat een pandrecht kan worden gevestigd op een assurantieportefeuille. Dit artikel 

biedt in feite een goodwillbescherming. Uit de Wft kan derhalve niet worden afgeleid dat 

overdracht van de assurantieportefeuille als zodanig mogelijk is, zodat de Wft evenmin een 

basis biedt voor de verpanding van de assurantieportefeuille als zodanig. 

4.7.2. Nu er (ook) geen (andere) wettelijke regeling is die de (goederenrechtelijke) overdracht en 

levering van een portefeuille als zelfstandig goed mogelijk maakt, moet de conclusie zijn dat 

geen pandrecht is gevestigd op de assurantieportefeuille als zodanig. In zoverre faalt het 

betoog van [eiser 2] . 

4.8. Dit neemt niet weg dat wel op afzonderlijke onderdelen van de assurantieportefeuille een 

pandrecht kan worden gevestigd conform de eisen die voor het betreffende goed gelden. Daarbij 

wordt vooropgesteld dat, zoals hiervoor reeds is aangehaald onder 4.2.2, in de akte van 

verpanding door partijen is verwezen naar de overeenkomst. In de overeenkomst staat 

omschreven wat door partijen onder de assurantieportefeuille werd verstaan, te weten: 

a. de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie en het recht op beheer, (waaronder het 

recht op premie-incasso), verbonden aan de verzekeringen welke verkoper in beheer heeft. Tot het 

recht op beheer behoren alle cliënt- en contractgegevens behorende bij de kring van relaties, die door 

bemiddeling van de verkoper overeenkomsten van verzekering en/of financiering bij 

verzekeringsmaatschappijen hebben gesloten en tot het tijdstip van de koop en verkoop zijn 
gecontinueerd. 

b. alle boeken, correspondentie, (computer)bestanden en andere bescheiden betrekking hebbende op de 

hiervoor sub a. vermelde rechten. 

4.8.1. Ten aanzien van de hierboven onder a genoemde rechten is een rechtsgeldig pandrecht 

gevestigd wat betreft de vorderingen die voortvloeien uit het daar genoemde recht op 

provisie. Voor het vestigen van een pandrecht op die vorderingen is nodig een authentieke 

of geregistreerde onderhandse akte ex artikel 3:239 BW. [eiser 2] en [gedaagde 13] 

Schadeverzekeringen hebben de op 13 oktober 2010 aan de Belastingdienst ter registratie 

aangeboden stukken (zie 2.5) en een (vervolg)-pandakte (zie 2.6) opgesteld zodat daarmee 

aan bedoelde eis is voldaan. Vervolgens heeft de advocaat [eiser 2] op 7 juli 2011 

mededeling gedaan (zie 2.7) als bedoeld in lid 3 van artikel 3:239 BW; vanaf dat moment is 

derhalve sprake van een openbaar pandrecht. 



4.8.2. Voor een bezitloos pandrecht op de onder b genoemde roerende zaken (art. 3:236 BW) 

bestaat de vestigingshandeling (eveneens) in een geregistreerde onderhandse akte. Aan 

die eis is door de bij de verpanding betrokken partijen voldaan door het opstellen van de 

twee hiervoor aangehaalde akten van verpanding. 

4.8.3. Het vorenstaande brengt met zich dat de pandrechten op de beide omschreven onderdelen 

van de assurantieportefeuille rechtsgeldig zijn gevestigd. In zoverre kan de gevorderde 

verklaring voor recht worden gegeven. De rechtbank tekent daarbij aan dat in deze 

procedure niet aan de orde is wat de gevolgen zijn voor het pandrecht op de 

provisievorderingen en de roerende zaken door het intussen ingetreden faillissement. Zo is 

bijvoorbeeld thans niet aan de orde in hoeverre dit pandrecht meebrengt dat [eiser 2] recht 

zou hebben op betaling (door derden of de curator) van provisievorderingen, zodat de 

rechtbank dat in het midden zal laten. 

4.8.4. De curator heeft nog een beroep gedaan op vernietiging van de verpanding op grond van 

de pauliana (zie 2.9). Voor zover de curator daarbij het oog heeft op de rechtshandeling 

waarbij partijen de vestiging van een pandrecht zijn overeengekomen (op 8 april 2010) faalt 

het omdat uit de stellingen van de curator niet voortvloeit dat [eiser 2] op dat moment het 

faillissement van [gedaagde 13] en een tekort daarin met een redelijke mate van 

waarschijnlijkheid had moeten voorzien; de bewijsvermoedens van artikel 43 Fw zijn niet 

aan de orde. Ook het beroep van de curator op artikel 47 Fw faalt. Voor vernietiging op 

grond van artikel 47 Fw is vereist dat [eiser 2] ten tijde van de verpanding wist dat het 

faillissement van [gedaagde 13] reeds was aangevraagd, althans dat de verpanding het 

gevolg was van samenspanning tussen [gedaagde 13] en [eiser 2] , waarbij bij beide 

partijen het oogmerk heeft voorgezeten van begunstiging van [eiser 2] boven andere 

schuldeisers. De curator heeft niet gesteld, laat staan onderbouwd, dat daarvan sprake was. 

Rente 

4.9. Tegen de gevorderde wettelijke rente noch de ingangsdatum is verweer gevoerd, zodat deze zal 

worden toegewezen zoals gevorderd, met dien verstande dat ten aanzien van de provisies die na 

18 maart 2013 zijn ontvangen geldt dat de wettelijke rente zal zijn verschuldigd veertien dagen 
na ontvangst van deze gelden. 

Proceskosten 

4.10. De curator zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de 

proceskosten, aan de zijde van [eiser 2] begroot op: 

verschotten C 92,82 

griffierecht C 274,00 

advocaatkosten C 1.356,00 (3 punten* x tarief II C 452,00) 

C 1.722,82 

*(dv, conclusie incident, cvp) 

4.11. Voor een zelfstandige veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de 

kostenveroordeling ook voor deze nakosten (C 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, 

onder de voorwaarde dat de curator niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft 

voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van 

C 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak) een 

executoriale titel oplevert. 



5 De beslissing 

De rechtbank 

5.1. gebiedt de curator om de maatschappijen en volmachtbedrijven die zijn genoemd in producties 7 

en 8 bij dagvaarding bij aangetekend schrijven, en al degenen die het betreffen, met een brief met 

de aanhef "to whom it may concern", mede te delen dat met de in die producties 7 en 8 genoemde 

natuurlijke of rechtspersonen gesloten verzekeringsovereenkomsten behoren tot de 

assurantieportefeuille van [eiser 2] en niet behoren tot de failliete boedel van enige [gedaagde 

13] -vennootschap althans al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om te 

bewerkstelligen dat de in producties 7 en 8 genoemde maatschappijen en volmachtbedrijven in 

relatie tot de zakelijke portefeuille als bedoeld in het lichaam van de dagvaarding op geen enkele 

wijze hinder of beperking ondervinden van het faillissement van de [gedaagde 13] - 

vennootschappen; 

5.2. veroordeelt de curator om aan [eiser 2] tegen deugdelijk bewijs van kwijting te voldoen de op de 

boedelrekening van de gefailleerde [gedaagde 13] -vennootschappen (eventueel te) ontvangen 

provisies voortvloeiende uit het beheer van de zakelijke portefeuille zoals in het lichaam van de 

dagvaarding bedoeld van en door [eiser 2] sedert 19 juli 2011, vermeerderd met de wettelijke 

handelsrente over dit bedrag te rekenen vanaf 18 maart 2013 tot aan de dag der algehele 

voldoening en voor zover de provisies zijn ontvangen na 18 maart 2013 de wettelijke rente 

veertien dagen na ontvangst; 

5.3. verklaart voor recht dat het ten behoeve van [eiser 2] gevestigde pandrecht op het verkochte 

deel van de assurantieportefeuille dat ziet op: 

a. de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie, verbonden aan de verzekeringen 

welke verkoper in beheer heeft; 

b, alle boeken, correspondentie, (computer)bestanden en andere bescheiden betrekking 

hebbende op het verkochte deel van de assurantieportefeuille, 

rechtsgeldig is gevestigd, bestaat en niet is vernietigd; 

5.4. veroordeelt de curator in de proceskosten, aan de zijde van [eiser 2] begroot op C 1.722,82, te 

vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis; 

5.5. verklaart het vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad; 

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af. 

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Eerdhuijzen, mr. F. Damsteegt-Molier en mr. D. van Dooren en in 

het openbaar uitgesproken op 18 november 2015.1 
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van 



[eiser] 

wonende te [eiser] , 

eiser, 

advocaat mr. J.J.C. Delahaye te Maastricht, 

tegen 

[gedaagde] 

in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Holding Cinjee Advies B.V. en Cinjee 
Schadeverzekeringen B.V., 

kantoorhoudende te Rotterdam, 

gedaagde, 

advocaat mr. J.P.M. Borsboom te Rotterdam. 

Partijen zullen hierna " [eiser] " en "de Curator" genoemd worden. De gefailleerde vennootschappen 

worden hierna tezamen "Cinjee" en ieder afzonderlijk "Holding Cinjee" respectievelijk "Cinjee SV" 

genoemd. 

1 De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 

- de dagvaarding van 29 juli 2015, met 12 producties; 

- de conclusie van antwoord, tevens verzoekschrift als bedoeld in artikel 392 Rv, met twee 

producties; 

- het tussenvonnis van 18 november 2015, waarbij een comparitie van partijen werd bevolen; 

- de door de rechtbank voor die comparitie aan partijen toegezonden zittingsagenda; 

- de antwoordakte met betrekking tot het verzoek als bedoeld in artikel 392 Rv; 

- de akte houdende wijziging van eis; 

- de brief van de Curator van 12 januari 2016, met één productie; 

- de aantekeningen comparitie aan de zijde van [eiser] ; 

- de samenvatting standpunten aan de zijde van de Curator; 

- het proces-verbaal van comparitie van 14 januari 2016. 

1.2. Zoals in het proces-verbaal van comparitie vermeld, hebben partijen vonnis, respectievelijk een 

beschikking gevraagd. 

2 De feiten 

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet (voldoende) betwist, gaat de rechtbank uit van de volgende 

feiten. 

2.1. [eiser] bemiddelde als assurantietussenpersoon bij de totstandkoming van 



verzekeringsovereenkomsten tussen verzekeraars en verzekeringnemers. Daartoe had [eiser] 

diverse samenwerkingsovereenkomsten met diverse financiële ondernemingen waaronder vooral 

verzekeraars gesloten. 

2.2. Holding Cinjee is de moedermaatschappij van Cinjee SV. Deze vennootschappen vormden — 

tezamen met andere met hen in een groep verbonden vennootschappen — een 

assurantiebemiddelingsbedrijf. Dat assurantiebemiddelingsbedrijf heeft in de jaren 2008 — 2010 

diverse assurantieportefeuilles van assurantietussenpersonen gekocht. 

2.3. Op initiatief van Cinjee zijn [eiser] en Cinjee SV in maart 2010 een overeenkomst betreffende de 

koop, verkoop en levering van de assurantieportefeuille van [eiser] aangegaan, die zij hebben 

vastgelegd in een door hen in maart 2010 ondertekend contract (productie 2 van [eiser] ), hierna 

aangeduid als: het Contract. 

Het Contract is opgesteld door Cinjee. Over de bepalingen van het concept voor het Contract is 

niet onderhandeld, geen van de bepalingen is aangepast. Slechts over de koopprijs en de 

opdeling daarvan in een stakingslijfrente en een winstrecht (artikel 3 van het Contract) is 

onderhandeld. De uitkomsten daarvan zijn in het Contract opgenomen. 

Die overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen: 

"Koop en verkoop 

Artikel 1  

1. Verkoper zal per 1 april 2010 zijn assurantieportefeuille verkopen aan koper, die deze per 

gelijke datum van verkoper zal kopen, waarbij onder assurantieportefeuille verstaan wordt: 

a. de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie en het recht op beheer (waaronder 

het recht op premie-incasso) verbonden aan de verzekeringen welke verkoper in beheer heeft en 

welke zijn weergegeven op bijlage 1. Tot het recht op beheer behoren alle cliënt- en 

contractgegevens behorende bij de kring van relaties, die door bemiddeling van de verkoper 

overeenkomsten van verzekering en/of financiering bij verzekeringsmaatschappijen hebben 

gesloten en tot het tijdstip van de koop en verkoop zijn gecontinueerd. 

b. alle boeken, correspondentie, (computer)bestanden en andere bescheiden betrekking 

hebbende op de hiervoor sub a. vermelde rechten. 

1. Vanaf de in lid 5 te noemen leveringsdatum is de prolongatieprovisie behorende bij de verkochte 

assurantieportefeuille voor rekening van de koper. De verkoper is verplicht om de door hem nog 

ontvangen prolongatieprovisie inzake de maanden april en mei, die overeenkomstig het bepaalde 

in de vorige zin voor rekening van de koper komt, direct door te betalen naar 

bankrekeningnummer 12.01.35.043 ten name van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. te Sliedrecht, 

2. Koper neemt nadrukkelijk geen vorderingen of schulden van verkoper over. 

Verkoper zal de rekeningen courant met de verzekeringsmaatschappijen en eventuele andere 

financiële instellingen afsluiten en de eventuele debetsaldi vóór de leveringsdatum aanzuiveren. 

Verkoper zal voorts bestaande rekeningen courant met relaties afwikkelen zodat ter zake geen 

vorderingen of schulden meer aanwezig zijn. 

3. [••] 

4. De levering en aanvaarding van de in lid 1 sub a vermelde rechten per 1 april 2010 zal 

geschieden door ondertekening door partijen van deze overeenkomst en voor zover nodig door 

het ter beschikking stellen van de benodigde informatie/gegevens. De koper verzorgt de 

mededeling van de overdracht aan de verzekeringsmaatschappijen, waaraan verkoper uiteraard 

verplicht is mee te werken. De levering en aanvaarding van de in lid 1 sub b vermelde zaken wordt 

geacht op de datum van levering van de assurantieportefeuille te hebben plaatsgevonden door 

feitelijke overgave door verkoper aan koper. 

[.«] 



Garanties 

Artikel 2  

Verkoper staat er jegens koper voor in dat: 

de assurantieportefeuille eigendom is van de verkoper en verkoper bevoegd is om de 

assurantieportefeuille te vervreemden; 

de levering van de assurantieportefeuille en de andere rechten geschiedt in onbezwaarde vrije 

eigendom, vrij van gebruiksrechten en zonder eigendomsvoorbehoud ten behoeve van een 

derde; 

[-] 

- het verkochte vrij is van beslag en niet in pand is gegeven, in welke vorm dan ook; 

[..] 

Koopprijs 

Artikel 3  

De overdrachtsprijs is als volgt door partijen vastgesteld: 

1. De koopprijs voor de assurantieportefeuille wordt door partijen vastgesteld op C 275.000.-

berekend door de doorlopende provisie voor levensverzekeringen in de portefeuille, voorlopig 

gesteld op C 50.000,- met de factor 5,5 te vermenigvuldigen. Bovenstaande berekening is 

gebaseerd op een doorlopende jaarprovisie van C 50.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op een 

totaalbedrag van de rekening courant per 1 april 2010. Nadat de verzekeraars de doorlopende 

jaarprovisie (gebaseerd op naar het agentschap van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. 

overgevoerde polissen per 1 april 2010) definitief hebben opgegeven, wordt de overnamesom 

slechts aangepast, wanneer de doorlopende provisie een afwijking vertoont van meer dan C 

1.000,- op jaarbasis. Uiteraard wordt dan wel de bovenstaande prijsfactor toegepast. 

2. Betaling van de koopprijs voor de assurantieportefeuille geschiedt in twee afzonderlijke delen: 

Betaling tegen een stakingslijfrente 

Voor een bedrag van C 175.000,- zal er een betaling plaatsvinden op basis van een 

stakingslijfrente. De betaling van de koopprijs voor dit deel van de assurantieportefeuille 

geschiedt in 108 termijnen. In de koopprijs is een rente verdisconteerd tegen een 

rentepercentage van 3%. De maandelijkse lijfrentetermijnen bedragen C 1.620,37. 

3. De betaling van de eerste termijn zal plaatsvinden op 21 mei 2010. De laatste termijn vervalt op 

21 april 2019. [..] 

4. Na de betaling van de laatste termijn, genoemd in lid 3, is koper tegenover verkoper volledig 

gekweten. 

[-] 

Betaling tegen een winstrecht 

6. Voor een bedrag van C 100.000,- zal er een betaling plaatsvinden op basis van een winstrecht, 

inhoudende dat door de koper gedurende een periode van 108 maanden een percentage van de 

prolongatieprovisie van de verkochte assurantieportefeuille, te verminderen met eventuele door 

verzekeringsmaatschappijen of gevolmachtigden in rekening te brengen incassokosten, aan de 

verkoper zal worden betaald. 

Zekerheid/eigendomsvoorbehoud 

Artikel 4  

1. Tot zekerheid voor de nakoming door de koper van haar verplichtingen uit hoofde van deze 

overeenkomst zal de koper ten behoeve van de verkoper een pandrecht, eerste in rang, vestigen 



op de door de verkoper verkochte assurantieportefeuille. 

De vestiging van het pandrecht zal geschieden bij afzonderlijke akte van pandrecht, waaraan 

jaarlijks een pandlijst zal worden toegevoegd. 

2. De koper verplicht zich de pandakte te registreren bij de Inspectie Registratie en Successie van 

de Belastingdienst. De koper verplicht zich voorts om jaarlijks, aan de hand van de 

portefeuillegegevens uit haar geautomatiseerde systeem een pandlijst op stellen en deze tot de 

pandakte behorende pandlijsten bij genoemde inspectie te registreren. Bij het opstellen van de 

pandlijsten wordt rekening gehouden met de het totaalbedrag van de nog te betalen termijnen. 

3. Gedurende de periode waarin de verkoper recht heeft op de winstrechttermijnen, genoemd in 

artikel 3, is het de koper niet toegestaan om het gedeelte van de gekochte assurantieportefeuille, 

waarop ten behoeve van de verkoper een pandrecht rust, in eigendom over te dragen of te 

bezwaren met een tweede pandrecht. Van het bepaalde in de vorige volzin is uitgezonderd de 

overdracht van de portefeuille aan een rechtspersoon waarvan de koper direct of indirect alle 

aandelen houdt. 

4. De koper verplicht zich om de pandakte te registreren bij de Inspectie Registratie en Successie 

van de Belastingdienst. De koper verplicht zich voorts om jaarlijks, 

nadat de omvang van de prolongatieprovisie in de portefeuille is vastgesteld, de tot de pandakte 

behorende pandlijsten bij genoemde inspectie te registreren. Bij het vaststellen van de pandlijsten 

wordt rekening gehouden met het totaalbedrag van de nog te betalen termijnen. 

5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 maakt de verkoper gedurende de periode dat hij recht 

heeft op winstrechttermijnen een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de verkochte 

assurantieportefeuille voor het geval dat: 

a. ten behoeve ven de koper dan wel rechtsopvolger een faillissementsaanvraag wordt ingediend, 

b. door de koper dan wel haar rechtsopvolger surseance van 

c. betaling wordt aangevraagd, 

[..] 

Nadere bepalingen met betrekking tot de assurantieportefeuille  

Artikel 5  

1. Gedurende de periode dat de verkoper nog recht heeft op de termijnen zal de verkochte 

assurantieportefeuille in de administratie van de koper zodanig afzonderlijk worden 

geadministreerd dat de omvang van de assurantieportefeuille traceerbaar is. 

2. De koper verplicht zich met betrekking tot de aldus afzonderlijk geadministreerde 

assurantieportefeuille tot het volgende: 

- Aan de verzekeringen die behoren tot de assurantieportefeuille zat een codering worden 

gegeven, waardoor deze als zodanig herkenbaar en traceerbaar zijn; 

- Nieuwe schadeverzekeringen, gestoten bij relaties van de verkochte assurantieportefeuille, 

zullen tot de afzonderlijk geadministreerde assurantie portefeuille behoren; 

[..] 

- Eenmaal per jaar zal de koper aan de verkoper een portefeuilleoverzicht overhandigen. Dit 

overzicht is samengesteld op basis van externe informatie met betrekking tot de portefeuille en 

bevat een overzicht op relatieniveau: per maatschappij en per branche: 

[..] 

Bewilliging 

Artikel 7  

1. Indien en voor zover één of meer der betrokken verzekeraars goedkeuring en medewerking 

aan de overdracht van rechten ingevolge deze overeenkomst, voor zover vereist ingevolge de Wet 

financieel toezicht (Wft), onthoudt, zal deze overeenkomst nadere aanpassing behoeven. De 



aanpassing zal zodanig dienen te zijn dat de nieuwe overeenkomst hetgeen in deze 

overeenkomst is bepaald zoveel mogelijk benadert. 

Overigens heeft zich dit tot op heden nog nooit voorgedaan aan de zijde van koper. 

2. Ten aanzien van het gedeelte van de assurantieportefeuille waarvoor wel goedkeuring en 

medewerking als hiervoor bedoeld wordt verkregen, zal het in deze overeenkomst bepaalde 

zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn. 

2.4. Op initiatief van Cinjee is een twintigtal brieven aan de financiële ondernemingen, vooral 

verzekeraars, met wie [eiser] samenwerkingsovereenkomsten had lopen opgesteld, conform een 

door Cinjee opgesteld model. Cinjee en [eiser] hebben die brieven op het kantoor van Cinjee 

ondertekend in februari of maart 2010. Vervolgens zijn die brieven aan de financiële 
ondernemingen verstuurd. 

Die brieven bevatten de volgende bewoordingen: 

" Aan: [in te vullen de naam en het adres van de financiële onderneming; rechtbank] 

t.a.v. TP-administratie 

Betreft: overvoer van portefeuille t.n.v. [eiser] .  

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij deel ik u mede, dat vanaf 1 april 2010 de provisierechten van de hypotheek, leven- en 

schadeverzekeringen alsmede de bancaire posten t.n.v. [eiser] met agentschapnummer  
zijn overgedragen aan: Cinjee Schadeverzekeringen B.V.. [adres] , met hoofdagentschapnummer 

De gewenste incassomethode is geheel MAATSCHAPPIJ-INCASSO. 

De overdracht vindt plaats tegen winstrecht. Dit impliceert dat de huidige agentschapnummers in 

stand moeten worden gehouden en er een afzonderlijke financiële administratie moet worden 

uitgevoerd. 

De tenaamstelling van het huidige agentschapnummer van [eiser] dient te worden gewijzigd in 

Cinjee Schadeverzekeringen B.V. (v/h [eiser] ) zodat de overgenomen portefeuille apart 

geadministreerd kan worden. Tevens dienen de bank- en adresgegevens te worden gewijzigd in 

de gegevens van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. 

Vanaf 1 april 2010 wordt ten behoeve van verkoper pandrecht gevestigd op de (zich in [eiser] 

bevindende) assurantieportefeuille. Voorgaande impliceert dat de huidige agentschapnummers in 

stand moeten worden gehouden aangezien er een afzonderlijke financiële administratie moet 

worden gevoerd. 

[eiser] draagt zelf zorg voor de afhandeling van haar rekening-courantschulden en vorderingen 

t.o.v. de verzekeraar tot 1 april 2010 (moment waarop de verzekeraar de wijzigingen heeft 

uitgevoerd). 

Deze brief is door zowel Cinjee Schadeverzekeringen B.V. als [eiser] ondertekend, ter bevestiging 

van bovenstaande. Bij vragen kunt u bellen naar Cinjee Schadeverzekeringen B.V.; 

[telefoonnummer] . 

Met vriendelijke groeten, 

Nieuwe tussenpersoon Vorige tussenpersoon 

Cinlee Schadeverzekeringen B.V. [eiser] 

[adres] 



M. Cinjee  D. [eiser]  

M. Dekker-Cinjee 
 
/I 

2.5. [eiser] heeft van diverse financiële ondernemingen (verzekeraars) waarmee hij 

samenwerkingsovereenkomsten had, bevestigingen ontvangen dat de rechtsverhouding was 
overgedragen aan Cinjee. 

Zo schreef Europeesche Verzekeringen bij brief van 3 maart 2010 onder meer het volgende aan 
[eiser] : 

"Geachte heer [eiser] , 

Met verwijzing naar de door ons ontvangen correspondentie bevestigen wij, dat wij uw 

agentschap per heden hebben overgeschreven op naam van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. (v/h 
[eiser] ). 

Bij de beëindiging van onze relatie danken wij u voor het vertrouwen, dat u aan onze 
maatschappij heeft geschonken." 

Zo schreef Zwitserleven bij brief van 17 mei 2010 onder meer het volgende aan [eiser] : 

"Geachte relatie, 

Ik laat u graag weten dat wij akkoord gaan met de overdracht van uw portefeuille aan: Cinjee 
Advies te SL1EDRECHT 

Overdracht 

De overdracht is/wordt geeffectueerd per 1 juni 2010 

Na verrekening van het saldo in uw rekening-courant zullen wij uw tussenpersoonsnummer in 
onze administratie doorhalen. 

Zonder uw tegenbericht nemen wij aan dat u de betrokken verzekerde(n)/ verzekeringnemers(s) 
van deze wijziging op de hoogte brengt." 

2.6. Bij de ondertekening van het Contract op het kantoor van Cinjee in maart 2010 heeft [eiser] de 

ongeveer 2000 cliëntendossiers overhandigd aan Cinjee. Bij die gelegenheid heeft [eiser] ook een 

door Cinjee opgestelde standaardbrief van [eiser] en Cinjee gezamenlijk aan de cliënten van 

[eiser] (conform productie 12 van [eiser] ) afgewikkeld. Cinjee had etiketten gemaakt voor de 
brieven aan de cliënten. 

2.7. Cinjee heeft een "Borderel (Verpanding van Assurantieportefeuille)" (hierna: Borderel) opgesteld 

en dat stuk bij brief van 14 oktober 2010 aan [eiser] toegestuurd. 

In die brief staat onder meer het volgende: 

"Hierbij ontvangt u twee exemplaren van het borderel (verpanding van assurantieportefeuille). 

Wij verzoeken u om het originele borderel ondertekend retour te zenden. Dit borderel zullen wij 

dan naar de Belastingdienst sturen, zodat het verpand kan worden. De kopie van het borderel 

kunt u bewaren voor uw eigen administratie. 

Tevens ontvangt u een kopie van de portefeuilleoverzichten, die wij gebruikt hebben voor het 

opstellen van de pandlijst. U kunt dan aan de hand van deze gegevens, de waarde van u 

portefeuille controleren." 

In het Borderel staat onder meer het volgende: 

"Aan: 

[eiser] 



[adres] 

Ter voldoening aan de jegens u bestaande verplichtingen tot verpanding van de 

assurantieportefeuille. geven wij bij deze aan u in pand, de bij ons in beheer zijnde 

assurantieportefeuille. Als volgt gespecificeerd: 

De specificatie van de portefeuille [eiser] is als volgt: 

Datum : : 27-02-2010 Aantal pagina's : 4 

Naam eerste verzekerde : [persoon 1] Polisnummer : [polisnummer] 

Naam laatste verzekerde : [persoon 2] Polisnummer : [polisnummer] 

Totaal termijn provisie : C 112,70 Agentschapnr : [agentschapnummer] 

Naam maatschappij : Aegon Tenaamstelling : Cinjee Advies v/h 

[eiser] 

Afkomstig van overname : 

Datum : : 27-02-2010 Aantal pagina's : 4 

Naam eerste verzekerde : [eiser] Polisnummer : [polisnummer] 

Naam laatste verzekerde : [persoon 3] Polisnummer : [polisnummer] 

Totaal termijn provisie : C 358,85 Agentschapnr : [agentschapnummer] 

Naam maatschappij : Arag Tenaamstelling : Cinjee Advies v/h 

[eiser] 

Afkomstig van overname : 

Datum : : 24-06-2010 Aantal pagina's : 25 

Naam eerste verzekerde : [persoon 4] Polisnummer : [polisnummer] 

Naam laatste verzekerde : [persoon 5] Polisnummer : [polisnummer] 

Totaal termijn provisie : C 26.313,56 Agentschapnr [agentschapnummer] 

Naam maatschappij : Bruns ten Brink Tenaamstelling : Cinjee Advies v/h 

[eiser] 

Afkomstig van overname : 

Datum : : 25-02-2010 Aantal pagina's : 33 

Naam eerste verzekerde : [persoon 6] Polisnummer : [polisnummer] 

Naam laatste verzekerde : [persoon 7] Polisnummer : [polisnummer] 

Totaal termijn provisie : C 9.570,43 Agentschapnr : [agentschapnummer] 

Naam maatschappij : Europeesche Tenaamstelling : Cinjee Advies v/h 

[eiser] 

Afkomstig van overname : 

Datum : : 16-06-2010 Aantal pagina's : 

Naam eerste verzekerde : [persoon 8] Polisnummer [polisnummer] 

Naam laatste verzekerde : [persoon 9] Polisnummer : [polisnummer] 

Totaal termijn provisie : C 46,15 Agentschapnr : [agentschapnummer] 



Naam maatschappij : Zwitserleven Tenaamstelling : Cinjee Advies v/h 

[eiser] 

Afkomstig van overname 

Datum : 12 oktober 2010 

Totaal doorlopende provisie : C 70.206,38 

Cinjee Advies BV verklaard hierbij dat Cinjee Advies BV tot verpanding van deze assurantieporte-

feuille bevoegd is en dat op de assurantieportefeuille geen beslag is gelegd en geen beperkte 
rechten rusten. (Artikel 3: 237 lid 2 BW). 

Ondertekening: 

Pandhouder Pandgever 

[eiser] Cinjee Advies 

[adres] 

M. Cinjee sr. 

[w.g. [eiser] ; rechtbank] [w.g. M. Cinjee sr.; rechtbank] 

Datum en plaats: 12 oktober 2010 Sliedrecht". 

[eiser] heeft het door beide partijen ondertekende Borderel teruggestuurd aan Cinjee. Cinjee 
heeft het Borderel laten registreren. 

2.8. Cinjee heeft in de periode mei 2010 tot en met maart 2011 betalingen verricht aan [eiser] tot in 
totaal C 31.063,43. 

2.9. Bij vonnis van 19 juli 2011 is Holding Cinjee in staat van faillissement verklaard. Bij vonnis van 26 
juli 2011 is Cinjee SV in staat van faillissement verklaard. 

De Curator is aangesteld als opvolgende curator in die faillissementen. 

2.10. Cinjee, dan wel de Curator of zijn rechtsvoorganger heeft het beheer over de verzekeringen die 

deel uit maakten van de assurantieportefeuille van [eiser] overgedragen aan SAA Verzekeringen 
B.V. 

3 Het geschil 

3.1. [eiser] vordert na wijziging van eis dat de rechtbank bij voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij 
voorraad te verklaren vonnis: 

IA. zal verklaren voor recht dat [eiser] overeengekomen is dat de Assurantieportefeuille (zoals 

omschreven onder punt 4.1* van de inleidende dagvaarding) verkocht c.q. overgedragen c.q. 

geleverd is onder primair een opschortende of subsidiair een ontbindende voorwaarde en [eiser] 

als gevolg van het respectievelijk niet intreden daarvan, dan wel juist wel intreden daarvan nog 
de rechthebbende is op de Assurantieportefeuille; en 

IB. de Curator zal veroordelen, binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen 

vonnis, althans binnen een door Uwe E.A. in goede justitie te bepalen termijn, de 

Assurantieportefeuille (zoals omschreven onder punt 4.1* van de inleidende dagvaarding) ter 

beschikking te stellen aan [eiser] en al hetgeen nodig is te doen om deze Assurantieportefeuille 

opnieuw op zijn naam te registreren, althans een door rechtbank in goede justitie te bepalen 

voorziening, het een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van C 5.000,- per 

overtreding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen 



met een dwangsom van C 500,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen 

bedrag, voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt; en 

IC. zal verklaren voor recht dat de provisievorderingen ten aanzien van de verzekeringen die zijn 

overgedragen op grond van de koopovereenkomst zijn verkocht c.q. overgedragen c.q. geleverd 

onder een opschortende of ontbindende voorwaarde en [eiser] als gevolg van het respectievelijk 

niet intreden daarvan, dan wel juist wel intreden daarvan de rechthebbende is op deze 

provisievorderingen; en 

HA. zal verklaren voor recht dat [eiser] een (rechtsgeldig) pandrecht heeft (gevestigd) op de 

Assurantieportefeuille (zoals omschreven onder punt 4.1* van de inleidende dagvaarding); en 

IIB. De Curator zal veroordelen, binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen 

vonnis, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, medewerking 

te verlenen aan de executie van het gevestigde pandrecht en de Curator zal veroordelen al 

hetgeen daartoe noodzakelijk is te doen, althans een door de rechtbank in goede justitie te 

bepalen voorziening, het een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van C 5.000,-

per overtreding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, te 

vermeerderen met een dwangsom van C 500,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te 

bepalen bedrag, voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt; en 

IIC. zal verklaren voor recht dat [eiser] een (rechtsgeldig) pandrecht heeft (gevestigd) op de 

verkochte c.q. overgedragen c.q. geleverde provisievorderingen voortvloeiende uit de 

verzekeringen als genoemd in de pandakte die bijgevoegd is als productie 3 bij de dagvaarding, 

althans met betrekking tot door de rechtbank in goede justitie te bepalen verzekeringen; en 

III. zal verklaren voor recht dat Cinjee Schadeverzekeringen B.V., direct voorafgaand aan het 

faillissement, een bedrag van C 353.936,57 aan [eiser] verschuldigd was; 

IV. de Curator in de proceskosten, te vermeerderen met de nakosten zal veroordelen met de 

bepaling dat die kosten moeten worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van het 

vonnis, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn. 

Daartoe stelt [eiser] — samengevat weergegeven — het volgende. 

3.1.1. [eiser] heeft zijn gehele assurantieportefeuille aan Cinjee SV verkocht en geleverd onder de 

opschortende voorwaarde dat Cinjee SV de volledige koopprijs zou betalen, dan wel onder 

de ontbindende voorwaarde dat Cinjee SV de koopprijs niet tijdig zou betalen. [eiser] duidt 

deze voorwaardelijke verkoop en levering [eiser] aan als "eigendomsvoorbehoud". Dat 

woordgebruik is ook gebezigd in artikel 4, lid 5 van het Contract. 

Omdat Cinjee SV de gehele koopprijs niet heeft voldaan, is [eiser] als enige gerechtigd 

gebleven, dan wel opnieuw gerechtigd geworden tot (de provisievorderingen op de 

financiële ondernemingen (verzekeraars) behorende bij) de gehele assurantieportefeuille. 

3.1.2. Voorts heeft Cinjee SV de assurantieportefeuille aan [eiser] verpand. Subsidiair stelt [eiser] 

zich op het standpunt dat Cinjee SV alle provisievorderingen op ieder van de financiële 

ondernemingen (verzekeraars) voortvloeiende uit de samenwerkings-overeenkomsten aan 

hem heeft verpand. 

De verpanding is overeengekomen in maart 2010 en vastgelegd in artikel 4 van het Contract. 

Vervolgens is het pandrecht gevestigd door het opstellen en door beide partijen 

ondertekenen van het Borderel. Het Borderel is geregistreerd. 

Aan de hand van het Contract en het Borderel is voldoende bepaalbaar op welke 

vorderingen op de financiële ondernemingen (verzekeraars) een pandrecht ten behoeve van 

[eiser] is gevestigd. 

De omstandigheden dat het Borderel aan de zijde van Cinjee is ondertekend als "Cinjee 

Advies B.V." en dat een vennootschap met die naam niet bestaat, maakt de verpanding niet 

ongeldig. Tussen de partijen was het immers duidelijk dat met die naam Cinjee SV werd 

bedoeld. Het was Cinjee SV die zich in het Contract ten opzichte van [eiser] had verbonden 



tot het vestigen van pandrecht(en) op (de provisievorderingen op ieder van de financiële 

ondernemingen (verzekeraars) onder) de assurantieportefeuille en het was dezelfde die in 

de overvoerbrieven van maart 2010 aan deze schuldenaren van die vorderingen had 

medegedeeld dat ten behoeve van [eiser] pandrecht werd gevestigd en dat daarom een 

afzonderlijke financiële administratie moest worden gevoerd. 

De omstandigheid dat de provisie een tegenprestatie vormt tegenover (geringe) 

werkzaamheden van de tussenpersoon brengt niet mee dat de provisievorderingen niet 

vatbaar zijn voor overdracht of verpanding. Voor het vestigen van pandrecht(en), noch voor 

verpanding(en) is van belang dat [eiser] , dan wel Cinjee SV werkzaamheden ten aanzien 

van de verzekeringen diende te verrichten. 

3.2. De conclusie van de Curator strekt tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van [eiser] 

in de proceskosten bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis. 

Daartoe voert de Curator - samengevat weergegeven - het volgende aan. 

3.2.1. Anders dan [eiser] stelt, is het niet mogelijk om ten aanzien van een assurantieportefeuille 

de eigendom voor te behouden of een pandrecht te vestigen. 

3,2.2. Eigendomsvoorbehoud kan slechts ten aanzien van een zaak worden bedongen. Een 

assurantieportefeuille is geen zaak, evenmin een vermogensrecht. Een 

assurantieportefeuille bestaat uit een verzameling, wat betreft inhoud en omvang 

wisselende rechtsverhoudingen. 

3.2.3. Pandrecht kan slechts worden gevestigd op goederen die voor goederenrechtelijke 

overdracht vatbaar zijn. Een assurantieportefeuille is niet voor zodanige overdracht vatbaar. 

Evenmin is het mogelijk pandrecht te vestigen op (toekomstige) provisieaanspraken, omdat 

provisieaanspraken niet voor overdracht vatbare vermogensrechten zijn. 

Verder betwist de Curator dat rechtsgeldig pandrecht is gevestigd, omdat het Borderel aan 

de zijde van Cinjee is ondertekend als "Cinjee Advies B.V." en er geen vennootschap met die 

naam bestaat. 

Voorts betwist de Curator dat in het Contract of het Borderel rechtsgeldig pandrecht is 

gevestigd op de (individuele) provisievorderingen op (ieder van) de financiële 

ondernemingen (verzekeraars), omdat slechts gesproken wordt over de vestiging van 

pandrecht op de assurantieportefeuille. 

Zo al enig pandrecht is gevestigd, betreft dat slechts de provisievorderingen op de financiële 

ondernemingen (verzekeraars) die bestonden op het moment van verpanding, dus 12 of 14 

oktober 2010. Zodanige vorderingen waren voor het uitspreken van de faillissementen al 

teniet gegaan door betaling of verrekening. 

Provisievorderingen op de financiële ondernemingen (verzekeraars) van na de 

faillietverklaringen kunnen niet verpand zijn, omdat (a) de bevoegdheid van Cinjee tot 

verpanding door het faillissement was vervallen en (b) het om vorderingen gaat tot betaling 

van tegenprestaties tegenover ten laste van de faillissementsboedel verrichte prestaties. 

3.2.4. Een veroordeling van de Curator tot betaling kan slechts in overeenstemming met de regels 

voor boedelschulden worden uitgesproken, respectievelijk uitgevoerd. [eiser] zal moeten 

afwachten welke plaats zijn vordering zal hebben in de rangorde van de boedelschulden. 

De beide faillissementsboedels zijn negatief. 

3.2.5. [eiser] heeft geen belang bij zijn vordering tot verklaring dat Cinjee SV direct voorafgaand 

aan het faillissement een bedrag van C 353.936,57 aan [eiser] verschuldigd was, omdat de 

Curator de vordering van [eiser] reeds voor C 385.000,00 heeft geplaatst op de lijst van 

voorlopig erkende concurrente crediteuren. 



3.3. De Curator heeft bij de conclusie van antwoord op de voet van artikel 392 Rv verzocht om aan de 

Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen voor te leggen en de zaak aan te houden totdat de 
beslissing daarop van de Hoge Raad is ontvangen: 

1. Is een assurantieportefeuille een vermogensrecht? 

2. Kan een assurantieportefeuille voorwerp zijn van een eigendomsvoorbehoud? 

3. Kan een pandrecht worden gevestigd op een assurantieportefeuille? 

Daartoe voert de Curator het volgende aan. 

In de faillissementen van de groep van Cinjee-vennootschappen hebben 190 oud-tussenpersonen 

en andere crediteuren een pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud op "assurantieportefeuilles" 

geclaimd. Ook in faillissementen van andere assurantiebedrijven worden door crediteuren 

pandrechten en/of eigendomsvoorbehoud op assurantieportefeuilles geclaimd. 

In een aantal van die gevallen worden procedures gevoerd waarbij de vragen naar 

eigendomsvoorbehoud of pandrecht op een assurantieportefeuille van belang zijn. 

3.4. De conclusie van [eiser] strekt tot afwijzing van dat verzoek, kosten rechtens, subsidiair tot het 
stellen van een andere vraag aan de Hoge Raad. 

Daartoe voert [eiser] het volgende aan. 

Over deze onderwerpen zijn al eerder vragen voorgelegd aan de Hoge Raad, die deze toen niet 

heeft beantwoord omdat eerst andere, feitelijke vragen dienden te worden behandeld. Ook in dit 

geval spelen feitelijke geschilpunten die eerst kunnen en moeten worden behandeld en de 

voorgestelde vragen vervolgens niet meer van belang maken. 

[eiser] acht het niet nodig dat antwoorden worden gegeven op de door de Curator voorgestelde 
vragen. 

Door de procedure van prejudiciële vragen gaat tijd verloren, terwijl door tijdsverloop de 

(rest)waarde van de assurantieportefeuille afneemt. 

3.5. Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, nader 
ingegaan. 

4 De beoordeling 

Holding Ciniee 

4.1. [eiser] richt zijn vorderingen tot de Curator in diens hoedanigheid van curator in de 

faillissementen van zowel Holding Cinjee als Cinjee SV. 

Bij dagvaarding heeft [eiser] diverse stellingen geponeerd over betrokkenheid van Holding Cinjee. 

Bij conclusie van antwoord (en nadien) heeft de Curator gemotiveerd betwist dat Holding Cinjee 
betrokken is. 

Vanaf de (voorafgaande aan de) comparitie (toegezonden akte houdende wijziging van eis; en in 

de aantekeningen comparitie van de zijde [eiser] ) voert [eiser] geen (feitelijke of juridische) 

grondslag (meer) aan voor enige vordering op (de Curator in diens hoedanigheid van curator in 

het faillissement van) Holding Cinjee. [eiser] is teruggekomen van zijn aanvankelijke stellingen 

over betrokkenheid van Holding Cinjee en neemt nog slechts het standpunt in dat Cinjee SV de 
contractspartij van [eiser] is. 

Daarmee heeft [eiser] niet voldaan aan zijn stelplicht ten aanzien van enige vordering op (de 

Curator in diens hoedanigheid van curator in het faillissement van) Holding Cinjee. Die stelplicht 

omvat, immers, ook de verplichting om inhoudelijk te reageren op weerleggingen van stellingen. 



4.2. Daarom zal de rechtbank de vorderingen voor zover gericht tot de Curator in diens hoedanigheid 

van curator in het faillissement van Holding Cinjee afwijzen. 

Cinjee SV 

4.3. [eiser] grondt zijn vorderingen - kort gezegd - op de stellingen dat hij steeds rechthebbende op 

de (uit de) de assurantieportefeuille voorvloeiende provisieaanspraken is gebleven 

(eigendomsvoorbehoud of opschortende voorwaarde voor levering), dan wel dat zijn 

provisieaanspraken wegens wanbetaling door Cinjee SV zijn herleefd (ontbindende voorwaarde), 

respectievelijk dat de provisieaanspraken aan hem zijn verpand. 

4.4. Het woord "assurantieportefeuille" vormt een aanduiding voor (a) een deel van de onderneming 

van een bemiddelaar in verzekeringen en (b) een samenstel van rechtsverhoudingen, rechten en 

verplichtingen waarbij een bemiddelaar in verzekeringen is betrokken. Met bemiddelaar in 

verzekeringen wordt hier bedoeld: een financiëledienstverlener die optreedt als tussenpersoon bij 

het tot stand brengen van verzekeringen tussen zijn cliënten en een of meer verzekeraars en 

assisteert bij het beheer en de uitvoering van die verzekeringen (vgl. artikel 1:1 Wet op het 

financieel toezicht (Wft). Enerzijds heeft de bemiddelaar in verzekeringen relaties met zijn cliënten, 

opdrachtgevers tot het tot stand brengen van verzekeringen en verzekerden, en anderzijds met 

(gevolmachtigden van) verzekeraars. Het geheel van die relaties met de daarbij behorende 

(elektronische) documentatie pleegt men aan te duiden als een assurantieportefeuille. Het betreft 

geen wettelijke term; in de Wft wordt niet het woord "assurantieportefeuille", maar "portefeuille" 

gebezigd. Zo staat in artikel 4:102 Wft (in de versie zoals die sedert 1 juli 2007 geldt; zie Stb. 

2006. 475; en in navolging van artikel 12 Wet assurantiebemiddelingsbedrijf): Een verzekering die 

door bemiddeling van een bemiddelaar tot stand is gekomen of naar de portefeuille van een 

bemiddelaar is overgeboekt, behoort in de relatie tot de betrokken verzekeraar tot de portefeuille 

van die bemiddelaar zolang die verzekering daaruit niet is overgeboekt. 

4.5. Waar tussen partijen vast staat dat de onderhavige portefeuille vooral verzekeringen betreft, 

terwijl gesteld noch gebleken is dat andere financiële ondernemingen dan verzekeraars zijn 

betrokken, laat de rechtbank andere portefeuilles en andere financiële producten verder buiten 

beschouwing. 

4.6, Hoewel [eiser] bij dagvaarding en akte houdende wijziging van eis diverse verklaringen voor 

recht vordert ten aanzien van de gestelde "assurantieportefeuille" (als geheel), betreffen de 

vorderingen en het dispuut in deze zaak in de kern genomen slechts de relatie tussen [eiser] als 

bemiddelaar in verzekeringen en de betreffende verzekeraars (en niet die tussen [eiser] en zijn 

cliënten, evenmin de roerende zaken die in het kader van het Contract zijn overgedragen). 

Daarom beperkt de rechtbank zich verder tot de relatie tussen [eiser] als bemiddelaar in 

verzekeringen en de betreffende verzekeraars. Zodoende komt de rechtbank niet toe aan onder 

andere de vraag of een "assurantieportefeuille" (als geheel) voor overdracht of verpanding 

vatbaar is. 

4.7. Tussen partijen is - terecht - niet in geschil dat het in beginsel mogelijk is de (provisie)rechten, 

die [eiser] als bemiddelaar in verzekeringen heeft op grond van zijn 

samenwerkingsovereenkomsten met de verzekeraars betreffende de via hem gesloten 

verzekeringen, door middel van contractsoverneming op Cinjee SV te doen overgaan. Dat volgt 

ook uit artikel 6:159 BW en artikelen 4:102 en 4:103 Wft. 

4.8. Voor overgang van (provisie)rechten van een bemiddelaar in verzekeringen (in dit geval: [eiser] ) 

op een andere bemiddelaar in verzekeringen (Cinjee SV) is ingevolge de artikelen 6:159 BW en 

4:103 Wft vereist, maar ook voldoende: (a) wilsovereenstemming tot zodanige overdracht 

blijkende uit een tussen de overdragende en de verkrijgende partijen opgemaakte akte en (b) 

medewerking daaraan door de verzekeraars. Indien aan die voorwaarden is voldaan gaat de 



gehele rechtsverhouding tussen de bemiddelaar in verzekeringen en de verzekeraar over op de 

andere bemiddelaar, afgezien van specifieke andersluidende bedingen tussen partijen (artikel 
6:159 lid 2 BW). 

Eigendomsvoorbehoud? Overdracht onder opschortende of ontbindende voorwaarde? 

4.9. Tussen partijen is niet in geschil dat het Contract tussen [eiser] en Cinjee SV de strekking heeft 
van zodanige contractsoverneming. 

Echter, [eiser] stelt dat die contractsoverneming voorwaardelijk is en dat hij zijn provisierechten 

heeft behouden (eigendomsvoorbehoud; opschortende voorwaarde), dan wel dat hij deze 

wegens wanbetaling door Cinjee SV opnieuw heeft verkregen (eigendomsvoorbehoud; 

ontbindende voorwaarde). De Curator bestrijdt deze stellingen. 

De rechtbank overweegt en oordeelt als volgt. 

4.9.1. Daartoe onderzoekt de rechtbank de rechtsverhoudingen tussen [eiser] , Cinjee SV en de 

verzekeraars. De relevante bepalingen van het Contract zijn in 2.3 aangehaald, de 

overvoerbrieven en de reacties daarop in 2.4 en 2.5 en het Borderel in 2.7. 

4.9.2. Het eerste lid van artikel 1, aanhef en onder a, en het vierde lid in samenhang met artikel 7 

van het Contract regelen de overname door Cinjee SV van de positie van [eiser] onder de 

samenwerkingsovereenkomsten met de verzekeraars, met inbegrip van de medewerking 

daaraan door de verzekeraars, per 1 april 2010. Het Contract vormt de vereiste akte (zie ook 

artikel 1 lid 4). Omdat de verzekeraars geen partij zijn (gemaakt) bij het Contract, is 

daarmee nog niet voldaan aan het vereiste van hun medewerking. 

4.9.3. In artikel 3 van het Contract zijn de koopprijs en de betaling daarvan geregeld. Uit de 

bewoordingen van artikel 3 volgt dat de koopprijs (in de vorm van stakingslijfrente en 

winstrecht) in 108 termijnen zal worden betaald uit de provisies die de koper Cinjee SV zal 

ontvangen van de verzekeraars met betrekking tot de verzekeringen die deel uitmaken van 

de over te dragen portefeuille. De kennelijke bedoeling van partijen is dus dat de 

verzekeraars vanaf 1 april 2010 de provisies aan Cinjee SV zullen betalen en dat 

laatstgenoemde daaruit de koopprijs aan [eiser] zal betalen. 

4.9.4. In artikel 4, lid 5 van het Contract is een "eigendomsvoorbehoud" ten gunste van [eiser] 

geregeld "voor het geval dat" Cinjee SV of haar rechtsopvolger in staat van faillissement of 

surseance geraakt. 

Het beding ziet op een mogelijke, toekomstige situatie, namelijk het geval dat Cinjee SV of 

haar rechtsopvolger in staat van faillissement of surseance geraakt. 

Anders dan [eiser] betoogt, levert dat beding niet op dat de overdracht of de 

contractsoverneming onder een opschortende voorwaarde is overeengekomen, nu Cinjee SV 

ten tijde van de totstandkoming van het Contract niet in staat van faillissement of surseance 

verkeerde. Dat oordeel spoort met de in artikel 3 overeengekomen wijze van betaling, 

namelijk uit door Cinjee SV van de verzekeraars te ontvangen provisies met betrekking tot 

de over te dragen portefeuille. 

Wel kan in dat beding een ontbindende voorwaarde worden gelezen: in het geval Cinjee SV 

in staat van surseance of faillissement geraakt wordt de contractsoverneming ongedaan 

gemaakt. Die ongedaanmaking werkt niet vanzelf, al was het maar omdat het om 

contractsoverneming gaat (nu: van Cinjee SV terug naar [eiser] ) waarvoor een akte en de 

medewerking van de verzekeraars vereist zijn. 

Zoals gezegd, wordt in artikel 4, lid 5 van het Contract over een "rechtsopvolger" van Cinjee 

SV gesproken. Kennelijk heeft (de curator in het faillissement van) Cinjee SV het beheer van 

de portefeuille overgedragen aan SAA Verzekeringen B.V. Feiten of omstandigheden waaruit 

kan volgen dat de portefeuille (zelf, of in het geheel) aan SAA Verzekeringen B.V. of een 



ander is overgedragen (zoals bedoeld in artikel 4:103.Wft), zijn gesteld noch gebleken. Een 

"rechtsopvolger" in de zin van artikel 4, lid 5 van het Contract is dan ook niet aan de orde. 

4.9.5. Omdat de verzekeraars geen partij zijn (gemaakt) bij het Contract, dient hun medewerking 

aan de gestelde voorwaardelijke contractsoverneming op andere wijze te zijn verkregen. 

Daartoe zijn de in 2.4 besproken overvoerbrieven door Cinjee opgesteld, door Cinjee SV en 

[eiser] ondertekend en aan de verzekeraars toegezonden. In de overvoerbrieven wordt over 

een pandrecht ten gunste van [eiser] gesproken (waarover onder 4.10 nader). In de 

overvoerbrieven wordt niet gerept over eigendomsvoorbehoud, evenmin over een 

opschortende of een ontbindende voorwaarde. 

Gesteld noch gebleken is dat tussen [eiser] , Cinjee SV en de betreffende verzekeraars op 

andere wijze is bepaald dat een eigendomsvoorbehoud, een opschortende of een 
ontbindende voorwaarde geldt. 

Afgezien van eventuele verpanding, is aan de verzekeraars derhalve ongeclausuleerd om 

medewerking aan de contractsoverneming verzocht. Voor zover een ontbindende 

voorwaarde al bedongen is tussen [eiser] en Cinjee SV (zie onder 4.9.4), is die ten aanzien 
van de verzekeraars niet bedongen. 

Diverse verzekeraars hebben de ontvangst van de overvoerbrieven bevestigd, alsmede dat 

zij de samenwerking hebben overgeboekt naar Cinjee. Uit de in 2.5 genoemde reacties van 

verzekeraars blijkt genoegzaam van hun medewerking. Gesteld noch gebleken is dat in 

bevestigingen van verzekeraars enig (eigendoms)voorbehoud, of een opschortende of 

ontbindende voorwaarde is bevestigd. Evenmin is gesteld of gebleken dat enige betrokken 

verzekeraar heeft medegedeeld niet met de verzochte contractsoverneming in te stemmen. 

Gezien het stelsel van artikel 4:103 lid 4 Wft, moet uit stilzwijgen van een verzekeraar op de 

hiervoor besproken overvoerbrieven zijn medewerking worden afgeleid. 

Met een en ander was, afgezien van de hierna te bespreken verpanding, ongeclausuleerde 

contractsoverneming ten aanzien van alle verzekeraars een feit. 

Het vorenstaande brengt mee dat bij het intreden van de gestelde ontbindende 

voorwaarde, de surseance of het faillissement van Cinjee SV, de ongedaanmaking, namelijk 

de contractsoverneming (terug) van Cinjee SV naar [eiser] , jegens de verzekeraars niet 

zonder meer zou plaatsvinden. Tot medewerking aan zodanige contractsoverneming zouden 

de verzekeraars moeten worden uitgenodigd. Gesteld noch gebleken is dat die medewerking 
is verzocht, laat staan is verkregen. 

4.9.6. Kennelijk ziet de vordering onder IB (onder meer) op het bewerkstelligen van die 

ongedaanmaking, in dier voege dat de Curator dient te worden veroordeeld tot 

medewerking aan de contractsoverneming terug van Cinjee SV naar [eiser] . 

Het gaat hier om het verrichten van rechtshandelingen, zoals het opstellen van een nadere 

akte tussen de overdragende partij Cinjee SV en de verkrijgende partij [eiser] en verzoeken 

aan de betrokken verzekeraars tot medewerking daaraan. Door de faillietverklaring heeft 

Cinjee SV de bevoegdheid om beschikkingshandelingen te verrichten verloren (artikel 23 Fw). 

Het gaat hier om een vordering van [eiser] uit hoofde van ontbinding van het Contract met 

Cinjee SV. Daarvoor geven de artikelen 26 en 37a Fw de regel dat de schuldeiser ( [eiser] ) 

als concurrent schuldeiser in het faillissement kan opkomen door aanmelding van zijn 

vordering ter verificatie. 

Er geldt geen algemene (wettelijke) verplichting voor een curator om rechtshandelingen als 

de hier bedoelde ten behoeve van een schuldeiser te verrichten. 

Overigens zijn feiten of omstandigheden die de gevolgtrekking kunnen dragen dat de 

Curator onrechtmatig zou handelen door na te laten de bedoelde rechtshandelingen te 

verrichten, niet gesteld of gebleken. 

4.9.7. Op het vorenstaande stuit af het beroep van [eiser] op enig gesteld eigendomsvoorbehoud, 



al dan niet in de vorm van een opschortende of ontbindende voorwaarde. 

4.9.8. Het vorenstaande brengt mee dat de rechtbank de onder IA gevorderde verklaring voor 

recht niet zal geven en dat de daarop gebaseerde vorderingen onder IB en IC hetzelfde lot 
zullen delen. 

Pandrecht? 

4.10. Over de stelling van [eiser] dat hij pandrecht heeft op (de provisieaanspraken met betrekking 

tot de verzekeringen deeluitmakende van) de assurantieportefeuille, overweegt en oordeelt de 
rechtbank als volgt. 

4.10.1. In artikel 4 van het Contract is tussen [eiser] en Cinjee SV vestiging van pandrecht 

overeengekomen. Uit de artikelen 1, 3 en 4, lid 4 in onderling verband volgt dat partijen 

hebben bedoeld de van de verzekeraars na 1 april 2010 te ontvangen provisies te 
verpanden. 

Kennelijk — en terecht — hebben partijen zich gerealiseerd dat de bewoordingen van (artikel 

4 van) het Contract onvoldoende bepalend zijn om daarmee een (stil) pandrecht op de 

provisieaanspraken onder de overgedragen portefeuille te vestigen, afgezien van het 

vereiste van registratie (artikel 3:239 lid 1 BW). Vandaar dat in artikel 4 is bedongen dat 

Cinjee SV jaarlijks een specifieke pandakte en pandlijst zal opstellen en de pandakte zal 
laten registreren. 

4.10.2. In de overvoerbrieven aan de verzekeraars is dienovereenkomstig opgenomen: "Vanaf 1 

april 2010 wordt ten behoeve van verkoper pandrecht gevestigd op de (zich in [eiser] 

bevindende) assurantieportefeuille. Voorgaande impliceert dat de huidige 

agentschapnummers in stand moeten worden gehouden aangezien er een afzonderlijke 

financiële administratie moet worden gevoerd.". 

Waar de overvoerbrieven de relatie met de verzekeraars betreffen (en niet die met Cinjee 

SV), kan daarin geen pandrecht zijn gevestigd ten gunste van [eiser] . 

4.10.3. Vervolgens is op 12/14 oktober 2010 tussen [eiser] en "Cinjee Advies B.V." het Borderel 

opgesteld. Klaarblijkelijk behoren bij het Borderel diverse bladzijden met verdere specificatie 

van de betreffende verzekeringen. Het Borderel is geregistreerd. 

Uit de bewoordingen van het Borderel en de door partijen gegeven toelichtingen begrijpt de 

rechtbank dat het Borderel per verzekeraar vermeldt welke verzekeringen tot de 

overgedragen portefeuille van [eiser] behoorden en welke provisie daarvoor per jaar 

verschuldigd is, in totaal C 70.206,38, en dat in de bijlagen bij het Borderel de verzekeringen 

zijn gespecificeerd. 

4.10.4. [eiser] betoogt dat met "Cinjee Advies B.V." Cinjee SV is bedoeld. De Curator voert aan dat 

een vennootschap met die naam niet bestaat of heeft bestaan en dat met het Borderel 

daarom geen geldig pandrecht kan zijn gevestigd. 

De maatstaf voor de beantwoording van de vraag of Cinjee SV in dit geval als de wederpartij 

van [eiser] bij het Borderel moet worden aangemerkt, ontleent de rechtbank aan de in de 

artikelen 3:33 BW en 3:35 BW bepaalde wils-vertrouwensleer en aan de arresten HR 11 

maart 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877; Ni 1977/521 — kribbebijter, HR 26 juni 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BH9284 — Wiggers/Makelaardij Sneek en HR 5 september 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:2628 — Tulip. Het antwoord op de vraag of iemand jegens een ander bij 

het sluiten van een overeenkomst als wederpartij van die ander is opgetreden, hangt af van 

hetgeen hij en die ander daaromtrent jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit 

elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. Tot de 

omstandigheden die in dit verband in aanmerking moeten worden genomen behoort de voor 

de wederpartij kenbare hoedanigheid en de context waarin partijen optraden. 



Tussen [eiser] en Cinjee SV is in het Contract het vestigen van pandrechten op de 

provisieaanspraken onder de verzekeringen deeluitmakende van de portefeuille 

overeengekomen. Het is Cinjee SV die in de overvoerbrieven van maart 2010 aan de 

verzekeraars heeft medegedeeld dat ten behoeve van [eiser] pandrecht werd gevestigd en 

dat daarom een afzonderlijke financiële administratie moest worden gevoerd. Op diverse in 

het geding gebrachte stukken die Cinjee SV heeft opgesteld en ondertekend, zoals het 

Contract en die overvoerbrieven, staat in de linker bovenhoek "Cinjee Advies". 

Gesteld noch gebleken is dat [eiser] (ook) met een andere vennootschap met de naam 
"Cinjee" heeft gecontracteerd. 

Onder deze omstandigheden heeft [eiser] er redelijkerwijs op mogen vertrouwen dat hij ook 

bij gelegenheid van het Borderel te maken had met Cinjee SV. 

Er geldt geen (wettelijk) voorschrift dat de pandakte de naam van de pandgever (correct) 

vermeldt (vgl.: HR 3 februari 2012, ECLI:NL:2012:BT6947 - Dix q.q./ING Bank). 

Derhalve dient Cinjee SV als wederpartij van [eiser] bij de pandakte te worden aangemerkt. 

4.10.5. De Curator voert aan dat de provisieaanspraken niet (voldoende) rechtstreeks 

voortvloeien uit de in het Borderel met bijlagen bedoelde verzekeringen, omdat de provisie 

een tegenprestatie (beloning) vormt voor de door de bemiddelaar uitgevoerde 
(beheers)taken. 

Dat argument gaat niet op. Ook al heeft de door een verzekeraar op grond van een 

samenwerkingsovereenkomst met een bemiddelaar in verzekeringen aan deze verschuldigde 

(doorloop)provisie (ook) betrekking op de (beheers)verantwoordelijkheden van de 

bemiddelaar, in het algemeen is (de omvang en de verschuldigdheid van) de provisie 

afhankelijk van het tot stand brengen van de verzekering door de bemiddelaar en niet 

gerelateerd aan de (wijze van) uitvoering van andere verantwoordelijkheden van de 
bemiddelaar. 

4.10.6. Het gaat hier om provisieaanspraken van een bemiddelaar in verzekeringen tegen de 

verzekeraars betrokken op de betreffende verzekeringen, dus om vorderingen op naam. 

Waar die verzekeringen kennelijk voor of op 12/14 oktober 2010 tot stand waren gekomen 

en de betreffende provisievorderingen opeisbaar waren geworden, gaat het om bestaande 

vorderingen tot betaling van provisie. Ingevolge artikel 3:239 BW kan op zodanige 

vorderingen een stil pandrecht worden gevestigd door middel van een geregistreerde 
onderhandse akte. 

Het Borderel met bijlagen vermeldt de verzekeraars als de schuldenaren en de van ieder van 

deze te vorderen provisies. Het Borderel is geregistreerd. Daarmee voldoet het Borderel aan 
de vereisten artikel 3:239 BW. 

Daarmee is rechtsgeldig een stil pandrecht gevestigd ten laste van Cinjee SV en ten gunste 

van [eiser] op de op 12/14 oktober 2010 bestaande (opeisbare) vorderingen tot betaling 

van provisie over de in het Borderel met bijlagen genoemde verzekeringen. 

4.10.7. Tot zover gaat het om de op 12/14 oktober 2010 bestaande (opeisbare) 

provisieaanspraken op de betreffende verzekeraars. 

Ingevolge artikel 3:239 BW is op dezelfde wijze met het geregistreerde Borderel ook 

pandrecht gevestigd op de toekomstige provisieaanspraken met betrekking tot de in het 

Borderel met bijlagen genoemde verzekeringen die zijn doorgelopen (doorloopprovisie), mits 

deze provisieaanspraken rechtstreeks voortvloeien uit de daarin beschreven verzekeringen 

en ontstaan zijn voor de datum van het faillissement van Cinjee SV, 26 juli 2011 (relatief 
toekomstige vorderingen). 

Voor de verzekeringen genoemd in het Borderel met bijlagen die na 12/14 oktober 2010 zijn 
doorgelopen is mogelijk pas op of na de faillissementsdatum wederom provisie door de 

betreffende verzekeraars verschuldigd geworden. Ten tijde van het ontstaan van de 



aanspraken op die doorloopprovisie was Cinjee SV niet meer beschikkingsbevoegd, zodat 

die vorderingen op doorloopprovisie niet onder het pandrecht vallen (vgl. artikel 84 BW en 
artikel 35 Fw). 

Indien een van de in het Borderel met bijlagen beschreven verzekeringen na 12/14 oktober 

2010 is geëindigd, is daarvoor na die beëindiging geen provisie meer verschuldigd geworden 

en is daarop geen pandrecht gevestigd. Indien na 12/14 oktober 2010 een verzekering is 
toegevoegd aan de portefeuille, die dus niet in het Borderel met bijlagen staat genoemd, is 
op de betreffende provisie evenmin pandrecht gevestigd. 

4.10.8. Niet valt uit te sluiten dat een gedeelte van het per medio oktober 2010 aan bestaande 

provisievorderingen verpande totaal van C 70.206,38, respectievelijk van de relatief 

toekomstige provisievorderingen nog op een of meer van de verzekeraars verhaalbaar is. 

Kennelijk heeft [eiser] tot nu toe de betreffende verzekeraars niet aangeschreven. 

[eiser] zou, gegeven de wanbetaling van Cinjee SV jegens hem, aan de in het Borderel met 

bijlagen genoemde verzekeraars mededeling kunnen doen van de verpanding en hen 

kunnen aanspreken tot betaling van de aan hem verpande provisie (artikel 3:239 lid 3 BW). 

Daartoe heeft [eiser] de medewerking van de Curator in beginsel niet nodig. 

Ondanks het verweer van de Curator dat [eiser] niet heeft gesteld in welk opzicht hij voor de 

executie van het pandrecht diens medewerking behoeft, heeft [eiser] daarover niets gesteld. 

Daarop stuit de betreffende vordering van [eiser] onder IIB af. 

4.10.9. Tussen partijen staat vast dat Cinjee SV tot en met maart 2011 betalingen aan [eiser] 

heeft verricht tot in totaal C 31.063,43, Gezien de tussen [eiser] en Cinjee SV 

overeengekomen wijze van betaling van de koopprijs uit de van de verzekeraars te 

ontvangen provisies betreffende de overgedragen portefeuille (zie in 4.9.3) en gelet op de 

omstandigheid dat het hier een stil pandrecht betreft, zullen de door [eiser] aan te spreken 

verzekeraars zich kunnen beroepen op bevrijdende betalingen aan Cinjee SV, mits zij die 

betalingen aantonen. Immers, de schuldenaar die een stil verpande vordering aan de 

pandgever betaalt, wordt daardoor bevrijd; de vordering gaat door die betaling teniet 

waardoor ook het pandrecht vervalt (vgl. artikel 3:81 lid 2 sub a BW). 

De Curator heeft onbetwist gesteld dat de faillissementsboedel van Cinjee SV negatief is. 

Derhalve spelen hier geen vragen over een eventuele verplichting van de Curator tot 

afdracht van door de verzekeraars op aan [eiser] verpande provisievorderingen aan de 

boedel gedane betalingen (vgl. HR 17 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641; NL 1996/471 
— Mulder q.q./ CLBN). 

Het onderwerp van het verhaal van de provisievorderingen op een of meer van de 

verzekeraars valt verder buiten hetgeen aan de rechtbank ter beoordeling is voorgelegd. 

4.10.10. Het vorenstaande brengt mee dat de rechtbank de onder IIA gevorderde verklaring voor 

recht niet zal uitspreken, evenmin de veroordeling gevorderd onder IIB. 

Het vorenstaande brengt ook mee dat de rechtbank de onder IIC gevorderde verklaring voor 
recht op de in het dictum beschreven wijze zal geven. 

Verklaring voor recht dat Cinjee SV €353.936,57 aan [eiser] verschuldigd is 

4.11. [eiser] heeft (onder III van het petitum) bij dagvaarding gevorderd dat de rechtbank voor recht 
zal verklaren dat Cinjee SV direct voorafgaand aan het faillissement een bedrag van C 353.936,57 

aan [eiser] verschuldigd was. In de dagvaarding heeft [eiser] geen feiten of omstandigheden 

aangevoerd op grond waarvan hij een rechtens te respecteren belang heeft bij deze vordering. 

De Curator heeft bij conclusie van antwoord aangevoerd dat [eiser] geen belang heeft bij die 

vordering, omdat de Curator de vordering van [eiser] reeds voor C 385.000,- op de lijst van 

voorlopig erkende concurrente crediteuren had geplaatst. 



[eiser] heeft dezelfde vordering (onder III van het petitum) bij akte houdende wijziging van eis 
herhaald, zonder daarbij enige onderbouwing te geven en zonder in te gaan op het door de 

Curator gevoerde verweer. [eiser] heeft evenmin nadien feiten of omstandigheden aangevoerd op 

grond waarvan hij enig rechtens te respecteren belang heeft bij deze vordering. 

Daarom zal deze rechtbank deze vordering afwijzen. 

Het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen  

4.12. Gezien al het vorenstaande heeft de Curator geen belang bij zijn verzoek tot het stellen van 

prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De rechtbank ziet ook overigens geen aanleiding daartoe. 

Daarom zal de rechtbank het verzoek afwijzen. 

Proceskosten 

4.13. Omdat beide partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk worden gesteld, zal de 

rechtbank de proceskosten compenseren zodat ieder van partijen haar eigen kosten draagt. 

Slotsom 

4.14. De rechtbank zal voor recht verklaren dat in het geregistreerde Borderel met bijlagen van 12/14 

oktober 2010 rechtsgeldig een stil pandrecht ten gunste van [eiser] is gevestigd op de bestaande 

en de relatief toekomstige vorderingen tot betaling van provisie betreffende de in dat Borderel 

genoemde verzekeringen. 

De overige vorderingen van [eiser] zal de rechtbank afwijzen. 

De rechtbank ziet geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. 

5 De beslissing 

De rechtbank 

5.1. verklaart voor recht dat in het geregistreerde Borderel met bijlagen van 12/14 oktober 2010 

rechtsgeldig een stil pandrecht ten gunste van [eiser] is gevestigd op de ter zake van de in het 

geregistreerde Borderel met bijlagen beschreven verzekeringen 

- a) op die datum bestaande (opeisbare) vorderingen op verzekeraars tot betaling van provisie; 

en 

b) op die datum (relatief) toekomstige vorderingen op verzekeraars tot betaling van provisie 

(doorloopprovisie) voor zover die vorderingen rechtstreeks voortvloeien uit de in het 

geregistreerde Borderel met bijlagen beschreven verzekeringen en ontstaan zijn voor de 

datum van het faillissement van Cinjee SV, 26 juli 2011; 

5.2. wijst de overige vorderingen van [eiser] af; 

5.3. wijst het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad af; 

5.4. compenseert de proceskosten, zodat ieder van partijen haar eigen kosten draagt. 

Dit vonnis is gewezen door mr. W.P. Sprenger in het openbaar uitgesproken op 4 mei 2016. 
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RECHTBANK GELDERLAND 
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zaaknummer / rolnummer: C/05/317649 / HA ZA 17-147 

Vonnis van 4 april 2018 

in de zaak van 

naamloze vennootschap 

ING BANK N.V., 

gevestigd te Amsterdam, 

eiseres, 

advocaat mr. C.M. Harmsen te Amsterdam, 



tegen 

mr. 3.M.A.3. THIELEN 

in hoedanigheid van curator in het faillissement van de vennootschap onder firma 

[naam] VOF, 

[vestigingsplaats], 

gedaagde, 

advocaat mr. M.A. Algra te Tiel. 

Partijen zullen hierna ING Bank en de curator worden genoemd. [naam] VOF zal worden aangeduid als 
de vennootschap. 

1 De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 

- het tussenvonnis van 26 juli 2017 en de daarin genoemde stukken; 

- de akte wijziging en vermeerdering van eis alsmede akte overlegging producties van ING Bank; 

- het proces-verbaal van comparitie van 9 januari 2018. 

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 

2 De feiten 

2.1. De vennootschap dreef een assurantiekantoor met als activiteiten onder meer de bemiddeling bij 

en de totstandbrenging van verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten met betrekking tot 

verstrekking van hypothecaire financieringen en pensioenovereenkomsten, alsmede de 

bemiddeling bij de verkoop van overige financiële producten. 

2.2. De vennootschap had een netwerk van verzekeraars. Met de verzekeraars sloot zij 

samenwerkingsovereenkomsten op grond waarvan zij bevoegd was te bemiddelen bij het 

afsluiten van verzekeringen en tot het beheer van afgesloten verzekeringen. Met (potentiële) 

verzekeringnemers sloot de vennootschap overeenkomsten van opdracht, waarin de 

vennootschap zich verbond om te adviseren en bemiddelen bij het afsluiten van 

verzekeringsovereenkomsten bij verzekeraars uit haar netwerk en om afgesloten verzekeringen 

te beheren. Het beheer bestond onder meer uit het incasseren van verzekeringspenningen en het 

afwikkelen van schadekwesties van verzekeringnemers. De door de bemiddeling afgesloten 

verzekeringsovereenkomsten kwamen rechtstreeks tot stand tussen verzekeraar en 

verzekeringsnemer. Het contact tussen verzekeraar en verzekeringsnemer verliep echter 

uitsluitend via de vennootschap. Voor de bemiddelings- en beheerswerkzaamheden ontving de 

vennootschap op grond van de samenwerkingsovereenkomsten provisievergoedingen over de 

afgesloten verzekeringen van de verzekeraar of op grond van de overeenkomsten van opdracht 

vergoedingen van de verzekeringsnemer. 

2.3. Op 27 juni 2007 hebben ING Bank en de vennootschap een kredietovereenkomst gesloten voor 



een bedrag van EUR 20.000,- ter uitbreiding van een al bestaande kredietfaciliteit van EUR 

5.000,-. De schriftelijke kredietovereenkomst fungeert tevens als pandakte. De 

kredietovereenkomst is op 16 juli 2007 geregistreerd. De kredietovereenkomst houdt in: 

"Tot zekerheid van al hetgeen de kredietnemer schuldig is of wordt aan de kredietgever, verpandt 

de kredietnemer hierbij, voor zover nodig bij voorbaat, aan de kredietgever, die deze verpanding 

aanvaardt, alle huidige en toekomstige Bedrijfsactiva zoals omschreven in de Algemene 

Bepalingen van Pandrecht, voor zover niet eerder aan de kredietgever verpand: deze 

Bedrijfsactiva omvatten in ieder geval de Bedrijfsuitrusting, Tegoeden, Vorderingen en Voorraden 

behorende tot het bedrijf van de kredietnemer. Tevens verbindt de Kredietnemer zich om aan de 

Kredietgever te verpanden al zijn toekomstige vorderingen die hij op derden - uit welken hoofde 

ook - zal verkrijgen uit ten tijde van deze verpanding nog niet bestaande rechtsverhoudingen". 

2.4. Op de kredietovereenkomst zijn de Algemene Bepalingen van Kredietverlening, de Algemene 

Bepalingen van Pandrecht en de Algemene Voorwaarden opgesteld door de Nederlandse 

Vereniging van Banken van toepassing. De Algemene Bepalingen van Pandrecht houden in: 

"Artikel 1 Begripsbepalingen 

(...) 

d. Bedrijfsuitrusting: 

1. alle roerende zaken, uitmakende de bedrijfsuitrusting van en behorende tot de door de 

Pandgever gedreven onderneming(en), daaronder begrepen inventaris, telecommunicatie- en 

computerapparatuur (inclusief software), machinerieën, werktuigen, vervoermiddelen en daartoe 

behorende (reserve) onderdelen, alsmede alle verdere roerende zaken die geacht kunnen worden 

te behoren tot de bedrijfsuitrusting van de onderneming(en) van de Pandgever, zulks in de ruimste 

zin, en zich op enig moment bevindende in het (de) pand(en) of op het (de) terrein(en) waar de 

Pandgever zijn onderneming(en) c.q. activiteiten in verband met zijn onderneming(en) uitoefent, of 

elders, al dan niet onder derden, zijnde deze zaken bij partijen voldoende bekend, als gevolg 

waarvan zij ten tijde van de verpanding geen nadere omschrijving verlangen, een en ander in de 

staat waarin de zaken zich ten tijde van de verpanding bevinden. 

2. alle roerende zaken die ter aanvulling, vervanging of uitbreiding van de hierboven onder 1. 

bedoelde zaken door de Pandgever worden verkregen, alsmede de zaken die hij in zijn bedrijf zal 

verwerven. 

3. de in de Akte nader omschreven roerende zaken. 

e. Bedrijfsactiva: 

alle tot het bedrijf van de Pandgever behorende goederen waaronder begrepen, maar niet 

beperkt tot de Bedrijfsuitrusting, Tegoeden, Vorderingen en Voorraden met inbegrip van: 

(I) cliëntenbestanden en de gegevensdragers waarop deze zich bevinden. 

(II) goodwill, zijnde de meerwaarde van het bedrijf boven de som van vaste activa". 

2.5. Op 14 mei 2013 is de vennootschap in staat van faillissement verklaard en is [naam curator] als 

curator aangesteld. Met ingang van 30 januari 2017 is gedaagde als opvolgend curator 

aangesteld. Omwille van de leesbaarheid zal in het navolgende geen onderscheid tussen 

gedaagde en [naam curator] worden gemaakt. Beiden worden aangeduid als de curator. 

2.6. Bij brief van 24 mei 2013 heeft ING Bank op de voet van artikel 110 Fw aan de curator laten 

weten dat zij een vordering heeft op de vennootschap uit hoofde van kredietverlening van EUR 

24.998,77 te vermeerderen met rente en kosten. Deze brief houdt voorts in: 

"Ter meerdere zekerheid voor haar vordering ontving ING de volgende zekerheden: 

- pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende in ieder geval de algehele bedrijfsuitrusting (inclusief 

machines en transportmiddelen), tegoeden, vorderingen en voorraden met inbegrip van goodwill. 



Bijgaand zenden wij u een kopie van de kredietovereenkomst van 27 juni 2007, met de registratie 

waarvan genoemd pandrecht is gevestigd. 

Verpanding van de debiteuren heeft als volgt plaatsgevonden. In de hierboven genoemde 

kredietovereenkomst wordt bij de verpanding bedrijfsactiva verwezen naar de Algemene 

Bepalingen van Pandrecht. In die Algemene Bepalingen van Pandrecht staat onder artikel 7:11: 'de 

pandgever verleent hierbij aan de Bank onherroepelijke volmacht om de door de Bank te bepalen 

vorderingen aan zichzelf te verpanden tot zekerheid voor het verschuldigde'. 

Door de ING wordt dagelijks een verzamelpandakte op basis van volmacht getekend en ter 

registratie naar de Belastingdienst gestuuurd. 

De laatste geregistreerde verzamelpandakte van voor 14 mei 2013 hebben wij echter nog niet van 

de Belastingdienst mogen ontvangen. De meest recente geregistreerde verzamelpandakte sturen 

wij u alvast toe". 

2.7. In een brief van 7 juni 2013 heeft de curator ING Bank bericht dat de vordering van ING Bank op 

de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren is geplaatst. Deze brief houdt voorts in: 

"Uit de stukken die u mij hebt toegezonden is mij niet geheel duidelijk of ING meent een pandrecht 

gevestigd te hebben op de portefeuilles van de gefailleerde. Op voorhand wordt in ieder geval 

opgemerkt dat een assurantieportefeuille dan wel hypotheekportefeuille niet vatbaar is voor 

verpanding. Ditzelfde geldt ten aanzien van de tot een assurantieportefeuille dan wel 

hypotheekportefeuille behorende goodwill". 

2.8. Uit het faillissementsverslag van 21 juni 2013 volgt dat de curator de assurantie- en 

hypotheekportefeuilles van de vennootschap en de hieraan gekoppelde goodwill aan een derde 

partij heeft verkocht voor een bedrag van EUR 80.000,— (excl. btw). 

3 Het geschil 

3.1. ING Bank vordert — na vermeerdering van eis — dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij 

voorraad: 

- voor recht verklaart dat ING Bank rechtsgeldig een pandrecht heeft verkregen op de 

assurantieportefeuille van de vennootschap; 

- voor recht verklaart dat de curator in de hoedanigheid van curator in het faillissement van de 

vennootschap onrechtmatig jegens ING Bank heeft gehandeld door de assurantieportefeuille van 

de vennootschap te verkopen zonder het gevestigde pandrecht van ING Bank te respecteren; 

- de curator veroordeelt tot afdracht van de voor de verpande assurantieportefeuille ontvangen 

vergoeding met een maximum van de uitstaande vordering van ING Bank onder de 

kredietovereenkomst, te vermeerderen met de wettelijke rente; 

- voor recht verklaart dat de uitstaande vordering van ING Bank op 18 december 2017 een bedrag 

van EUR 36.484,11 bedroeg, en dat ING Bank aanspraak kan maken op de wettelijke rente over 

dit bedrag vanaf 18 december 2017 tot aan de dag der algehele voldoening; 

- de curator veroordeelt in de kosten van deze procedure inclusief de nakosten, te vermeerderen 

met de wettelijke rente. 

3.2. Aan haar vordering legt ING Bank ten grondslag dat zij een pandrecht heeft gevestigd op de 

assurantieportefeuille van de vennootschap. Zij stelt dat de curator onrechtmatig jegens haar 

heeft gehandeld door bij de verkoop van de assurantieportefeuille dit pandrecht niet te 

respecteren en maakt aanspraak op betaling van een gedeelte van de voor assurantieportefeuille 



ontvangen vergoeding. 

3.3. De curator betwist dat een pandrecht op de assurantieportefeuille is gevestigd. Zij stelt dat door 

ING Bank en de vennootschap niet is beoogd een dergelijk pandrecht te vestigen en dat, ook als 

zulks zou zijn beoogd, niet aan de vestigingsvereisten daarvoor is voldaan waardoor geen 

rechtsgeldig pandrecht is gevestigd. Meer in het algemeen stelt de curator zich op het standpunt 

dat het vestigen van een pandrecht op een assurantieportefeuille naar huidig recht hoe dan ook 

niet mogelijk is. Tot slot betwist de curator de hoogte van de door ING Bank gestelde vordering. 

3.4. In haar akte wijziging en vermeerdering van eis heeft ING Bank aangegeven haar eis ook in die 

zin te willen vermeerderen c.q. wijzigen dat de hiervoor aangehaalde vordering wordt uitgebreid 

met een subsidiair onderdeel. Dit subsidiaire onderdeel houdt in dat ING Bank vordert dat de 

rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, 

- voor recht verklaart dat ING Bank pandrechten heeft verkregen op de bouwstenen van de 

assurantieportefeuille van de vennootschap; 

- voor recht verklaart dat de curator onrechtmatig jegens ING Bank heeft gehandeld door de activa 

van de vennootschap te verkopen zonder deze pandrechten te respecteren; 

- voor recht verklaart dat de uitstaande vordering van ING Bank op 18 december 2017 een bedrag 

van EUR 36.484,11 bedroeg, en dat ING Bank aanspraak kan maken op de wettelijke rente over 

dit bedrag vanaf 18 december 2017 tot aan de dag der algehele voldoening; 

- de curator veroordeelt tot afdracht van de voor de activa van de vennootschap ontvangen 
vergoedingen. 

3.5. De curator heeft bezwaar gemaakt tegen de vermeerdering c.q. wijziging van eis voor zover 

daarmee het toevoegen van de hiervoor beschreven subsidiaire vordering wordt beoogd. 

4 De beoordeling 

4.1. Vaststaat dat "de assurantieportefeuille" van de vennootschap samen met de 

hypotheekportefeuille door de curator voor een bedrag van EUR 80.000,- aan een derde is 

verkocht. Het komt er in deze zaak op aan of ING Bank vanwege een pandrecht aanspraak kan 

maken op een gedeelte van dit bedrag. Partijen hebben daartoe debat gevoerd over de vragen i) 

of een assurantieportefeuille kan worden aangemerkt als een goederenrechtelijk rechtsobject dat 

voor verpanding vatbaar is en ii) of (uit de kredietovereenkomst en pandakte alsmede de hier 

toepasselijke Algemene Bepalingen van Pandrecht blijkt dat) in dit geval een pandrecht op de 

assurantieportefeuille is gevestigd, dan wel iii) of een dergelijk pandrecht hier rechtsgeldig tot 

stand is gekomen. De vraag of ook een pandrecht is gevestigd op de hypotheekportefeuille is door 

ING Bank uitdrukkelijk buiten de procedure gelaten. 

4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat in de kredietovereenkomst tevens pandakte en de Algemene 

Bepalingen van Pandrecht de term assurantieportefeuille niet, althans niet direct, wordt genoemd 

of omschreven. Zij onderkennen ook dat aan het begrip assurantieportefeuille in wetgeving, 

rechtspraak en literatuur geen eenduidige invulling wordt gegeven. Voorts delen partijen het 

uitgangpunt dat tot een assurantieportefeuille van een assurantietussenpersoon in het algemeen 

en tot die van de vennootschap in dit geval hoe dan ook behoren de 

samenwerkingsovereenkomsten die een assurantietussenpersoon heeft gesloten met 

verzekeraars en de overeenkomsten van opdracht die hij heeft gesloten met zijn cliënten: de 

(potentiële) verzekeringnemers. 

4.3. In haar dagvaarding stelt ING Bank dat dit samenstel van overeenkomsten een 

assurantieportefeuille economische waarde geeft. Zij wijst er daartoe op dat een 

assurantietussenpersoon op grond van de overeenkomsten aanspraak kan maken op betaling van 



provisie door de verzekeraars of van bemiddelingsvergoedingen door de cliënten. Daarnaast 

bergen de met cliënten gesloten overeenkomsten van opdracht volgens ING Bank de verwachting 

in zich dat deze cliënten verzekeringsovereenkomsten die zij in de toekomst met verzekeraars 

willen aangaan ook zullen afsluiten via de assurantietussenpersoon met wie de overeenkomst van 

opdracht is gesloten, waardoor nieuwe provisie- of vergoedingsaanspraken zullen ontstaan. ING 

Bank stelt dat die verwachting meebrengt dat de waarde van een assurantieportefeuille de 

waarde van de (deels toekomstige) vorderingen uit hoofde van provisies en 

bemiddelingsvergoedingen overstijgt. 

4.4. De curator betwist niet dat de bedoelde verwachting in het algemeen (meer)waarde geeft aan 

een assurantieportefeuille. Hij stelt wel dat deze verwachtingswaarde niet stabiel is en niet liquide 

kan worden gemaakt als verzekeraars gebruik maken van de doorgaans in 

samenwerkingsovereenkomsten opgenomen mogelijkheid om bij verkoop van de 

assurantieportefeuille, bijvoorbeeld in geval van faillissement, de samenwerkingsovereenkomsten 

te beëindigen. De curator heeft echter niet gesteld dat verzekeraars in dit geval de 

samenwerkingsovereenkomsten met de vennootschap hebben beëindigd. Evenmin heeft de 

curator betwist dat de waarde van de assurantieportefeuille in dit geval mede is bepaald door 

bedoelde verwachtingswaarde en daardoor hoger is dan de optelsom van de vorderingen uit 

hoofde van (toekomstige) provisie- en bemiddelingsvergoedingen in die portefeuille. De curator 

stelt zich echter op het standpunt dat die verwachtingswaarde moet worden aangemerkt als de 

goodwill van een assurantietussenpersoon en dat deze goodwill als zodanig niet voor verpanding 

vatbaar is waardoor de verkoopopbrengst daarvan in dit geval toekomt aan de 

faillissementsboedel. 

4.5. Een pandrecht kan worden gevestigd op goederen die voor overdracht vatbaar zijn (artikel 3:228 

BW). Goederen zijn zaken of vermogensrechten (artikel 3:1 BW). Aangenomen dat een 

assurantieportefeuille in ieder geval bestaat uit een samenstel van overeenkomsten waaruit 

vorderingsrechten voortvloeien en waaraan goodwill is verbonden en gelet op de definitie in 

artikel 3:2 BW ("zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten") mag 

worden aangenomen dat een assurantieportefeuille hoe dan ook geen zaak is. Resteert de vraag 

of een assurantieportefeuille als vermogensrecht kan worden aangemerkt. Dat ligt ingewikkeld. 

Ten aanzien van de losse bouwstenen waaruit een assurantieportefeuille is opgebouwd, is 

duidelijk dat een overeenkomst op zichzelf geen vermogensrecht is en daarmee geen 

goederenrechtelijk rechtsobject waarop een pandrecht kan worden gevestigd. Een partij bij een 

overeenkomst kan haar rechtsverhouding uit die overeenkomst weliswaar op grond van artikel 

6:159 BW aan een derde overdragen als de wederpartij bij de overeenkomst daaraan meewerkt, 

goederenrechtelijke overdracht van een overeenkomst in de zin van artikel 3:84 BW is echter niet 

mogelijk. Ook de bouwsteen goodwill kan als zodanig niet als vermogensrecht worden 

aangemerkt. Goodwill kan alleen worden overgedragen via de goederen waaraan zij is verbonden. 

Daarentegen zijn vorderingsrechten die uit een overeenkomst voortvloeien wel 

vermogensrechten. Daarop kan dan ook een pandrecht worden gevestigd, zij het binnen de 

grenzen van de artikelen 3:236, tweede lid, 3:94, eerste lid en 3:239, eerste lid, BW. 

4.6. ING Bank stelt zich op het standpunt dat wellicht niet alle afzonderlijke bouwstenen van een 

assurantieportefeuille als overdraagbaar vermogensrecht kunnen worden aangemerkt, maar dat 

een assurantieportefeuille wel als geheel als zodanig heeft te gelden. Zij stelt daartoe dat een 

assurantieportefeuille in zijn geheel op geld waardeerbaar is en wijst erop dat blijkens het 

faillissementsverslag de assurantieportefeuille kennelijk ook in zijn geheel is verkocht. Daarnaast 

wijst ING Bank op de regeling van artikel 4:103, vierde lid, Wet op het financieel toezicht (hierna: 

Wft), waaruit volgens haar voortvloeit dat een assurantieportefeuille (als geheel) overdraagbaar 

en dus verpandbaar is. ING Bank merkt daarbij op dat de assurantieportefeuille doorgaans het 

meest waardevolle actief is in het (bedrijfs)vermogen van een assurantietussenpersoon en 

daarmee van groot belang voor diens kredietwaardigheid. Zij stelt dat het in de bancaire praktijk 

gebruikelijk is om krediet te verstrekken en daarbij pandrecht te vestigen op de 

assurantieportefeuille. De juridische mogelijkheden behoren bij deze praktijk aan te sluiten, 



anders zouden grote aantallen verstrekte kredieten ongesecureerd blijken te zijn, hetgeen een 

negatieve weerslag zou hebben op de mogelijkheden voor assurantietussenpersonen om krediet 
aan te vragen en daarmee om te ondernemen. 

4.7. In het door ING Bank genoemde artikel 4:103, vierde lid, Wft is bepaald dat een verzekeraar in 

beginsel medewerking moet verlenen als een assurantietussenpersoon zijn portefeuille geheel of 

gedeeltelijk aan een andere tussenpersoon wil overdragen. De term portefeuille waarvan in die 

bepaling wordt gesproken kan echter niet zonder meer worden gelijkgesteld aan de 

assurantieportefeuille waarom het in deze zaak gaat. Zoals hiervoor is opgemerkt, gaat het in 

deze zaak om (onder meer) een samenstel van overeenkomsten, waaronder de 

samenwerkingsovereenkomsten die de assurantietussenpersoon heeft gesloten met de 

verzekeraars in zijn netwerk. In § 4.3.8.3 van de Wft, waarin de artikelen 4:101 tot en met 4:104 

Wft zijn opgenomen, wordt echter de onderlinge verhouding tussen een assurantietussenpersoon 

en één verzekeraar geregeld en worden binnen die relatie aan een assurantietussenpersoon 

bepaalde waarborgen geboden. Dat verklaart ook waarom in artikel 4:102 Wft is bepaald dat een 

verzekering die door bemiddeling van een assurantietussenpersoon tot stand is gekomen (of naar 

de portefeuille van een tussenpersoon is overgeboekt) "in de relatie tot de betrokken 

verzekeraar" behoort tot de portefeuille van die tussenpersoon. Een verzekeringsovereenkomst 

komt rechtstreeks tot stand tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer. De 

assurantietussenpersoon bemiddelt weliswaar bij de totstandkoming maar is zelf geen partij en 

kan dus aan die overeenkomst ook geen rechten ontlenen. Het is op grond van artikel 4:102 Wft 

dat een assurantietussenpersoon aan het bestaan van een verzekeringsovereenkomst niettemin 

aanspraken kan ontlenen jegens de verzekeraar. Zo mag een verzekeraar op grond van artikel 

4:103, eerste lid, Wft niet zonder toestemming van de assurantietussenpersoon (een gedeelte 

van) diens portefeuille naar een andere tussenpersoon overboeken. Daarnaast geeft de door ING 

Bank genoemde bepaling de assurantietussenpersoon het recht om "zijn portefeuille" aan een 

andere tussenpersoon over te dragen. Gelet op die achtergrond moet worden aangenomen dat 

artikel 4:103, vierde lid, Wft een regeling geeft voor de verbintenisrechtelijke verhouding tussen 

verzekeraar en assurantietussenpersoon, waardoor in wezen een driezijdige rechtshandeling tot 

stand komt voor de situatie waarin een assurantietussenpersoon zijn aanspraken en 

verplichtingen jegens een verzekeraar ten aanzien van verzekeringen die door zijn bemiddeling 

tot stand zijn gekomen (of die later naar zijn portefeuille zijn overgeboekt) overdraagt aan een 

andere tussenpersoon. Aan die overdracht is de verzekeraar op basis van deze bepaling in 

beginsel gehouden medewerking te verlenen. In de door ING Bank genoemde bepaling is echter 

niet een goederenrechtelijke overdracht van assurantieportefeuilles in het algemeen geregeld, 

zodat niet op grond van die bepaling kan worden gesteld dat assurantieportefeuilles een 

goederenrechtelijk rechtsobject zijn waarop een pandrecht kan worden gevestigd. Nu ook in geen 

andere wettelijke regeling de overdracht van assurantieportefeuilles is geregeld, moet worden 

aangenomen dat op een assurantieportefeuille als zodanig geen pandrecht kan worden 

gevestigd. Overdraagbaarheid is immers een essentiële voorwaarde om een pandrecht te kunnen 
vestigen (artikel 3:228 BW). 

4.8. Daarmee is niet gezegd dat de term assurantieportefeuille verbintenisrechtelijk en in het 

economisch verkeer geen betekenis heeft. Men kan bij overeenkomst "een assurantieportefeuille" 

verkopen, op voorwaarde dat partijen het erover eens zijn wat onder die term moet worden 

verstaan. Daarbij kan goodwill in de overnameprijs worden verdisconteerd en in dat verband 

kunnen ook nadere afspraken worden gemaakt. Deze algemeenheid van goederen is echter geen 

goederenrechtelijke eenheid, zodat alleen de bouwstenen afzonderlijk en voor zover dat volgens 

de wet mogelijk is kunnen worden overgedragen. Aangenomen dat de assurantieportefeuille van 

de vennootschap in ieder geval bestaat uit een samenstel van overeenkomsten waaruit 

vorderingsrechten voortvloeien en waaraan goodwill is verbonden, heeft te gelden dat slechts de 

vorderingsrechten met het oog op de betalingen van provisie en bemiddelingsvergoedingen 

goederenrechtelijk overdraagbaar zijn en dat slechts daarop een pandrecht kon worden gevestigd 

(artikelen 3:228 in verbinding met 3:98 en 3:83, derde lid, BW). 



4.9. Nu de rechtbank de vraag of een pandrecht op een assurantieportefeuille kan worden gevestigd 

in algemene zin ontkennend beantwoordt, behoeven de vragen of in dit concrete geval door ING 

Bank en de vennootschap het vestigen van een pandrecht op de assurantieportefeuille van de 

vennootschap is beoogd en of een dergelijk pandrecht in overeenstemming met de geldende 

vestigingseisen is gevestigd niet meer te worden beantwoord. Ook al zou het vestigen van een 

pandrecht op de assurantieportefeuille van de vennootschap zijn beoogd en zou aan de 

vestigingseisen zijn voldaan, had een dergelijk pandrecht hoe dan ook niet tot stand kunnen 

komen. Bij die stand van zaken kan ook de betwisting door de curator van de hoogte van het door 

ING Bank gestelde vordering bij gebrek aan belang onbesproken blijven. 

4.10. Het voorgaande brengt mee dat de primaire vorderingen van ING Bank worden afgewezen. 

4.11. Ten aanzien van de door ING Bank voorgestane wijziging c.q. vermeerdering van eis in die zin 

dat een subsidiaire vordering wordt toegevoegd onder meer inhoudende een verklaring voor recht 

dat de ING Bank pandrechten heeft gevestigd op de bouwstenen van de assurantieportefeuille en 

dat de curator onrechtmatig heeft gehandeld door de activa van de vennootschap te verkopen 

zonder deze pandrechten te respecteren, overweegt de rechtbank als volgt. 

4.12. In haar akte wijziging en vermeerdering van eis stelt ING Bank dat de bouwstenen van de 

assurantieportefeuille van de vennootschap "in elk geval bestaan uit de vorderingen, 

cliëntbestanden en de gegevensdragers waarop deze zich bevinden". Wat betreft deze laatste 

twee merkt de rechtbank op dat ING Bank niet eerder in de procedure heeft gesteld en 

onderbouwd dat cliëntbestanden en gegevensdragers deel uitmaken van de 

assurantieportefeuille van de vennootschap en dat zij daarop in dit geval pandrecht heeft 

gevestigd. In haar dagvaarding heeft ING Bank opgenomen dat zij in het debat de volgende 

omschrijving van het begrip assurantieportefeuille tot uitgangspunt neemt: "het geheel van 

lopende opdrachten van een assurantietussenpersoon, waarbij de assurantietussenpersoon 

(potentiële) verzekeringsnemers adviseert over allerhande vragen ten aanzien van verzekeringen 

en bemiddelt tussen de verzekeraar en de potentiële verzekeringsnemer om verzekeringen af te 

sluiten, waarbij de assurantietussenpersoon in sommige gevallen een provisie ontvangt van de 

verzekeraar. In overige gevallen zal de assurantietussenpersoon een vergoeding ontvangen van 

de verzekeringnemer". Cliëntbestanden en gegevensdragers zijn in die omschrijving niet 

opgenomen. Daarnaast worden in de akte wijziging en vermeerdering van eis van ING Bank 

slechts enkele bouwstenen genoemd waaruit de assurantieportefeuille volgens ING Bank "in elk 

geval" is opgebouwd. Een omschrijving van de bouwstenen waaruit de assurantieportefeuille van 

de vennootschap daarnaast bestaat ontbreekt. In de akte van ING Bank worden op deze wijze 

dus nieuwe en deels niet nader gespecificeerde onderdelen in een debat betrokken dat tot dan 

toe beperkt is geweest tot de principiële vraag of een assurantieportefeuille als zodanig vatbaar is 

voor verpanding. In deze fase is dit in strijd met de goede procesorde, nu de wederpartij hierop 

niet goed heeft kunnen reageren en dit bovendien noopt tot een heel nieuw debat. 

Dit ligt anders ten aanzien van de vraag of pandrecht op vorderingen uit een 

assurantieportefeuille kan worden gevestigd. Tussen partijen is niet in geschil dat de mogelijkheid 

bestaat op (sommige) bouwstenen van een assurantieportefeuille pandrecht te vestigen. De 

curator heeft in dat verband zelfs uitdrukkelijk erkend dat op vorderingen die voortvloeien uit 

overeenkomsten van opdracht en samenwerkingsovereenkomsten pandrechten kunnen worden 

gevestigd. Door partijen is in dat verband echter niet gesproken over de concrete vorderingen en 

overeenkomsten van de vennootschap. Ook hier heeft te gelden dat ING Bank het partijdebat 

uitdrukkelijk heeft ingestoken met de vraag of het in algemene zin mogelijk is om een pandrecht te 

vestigen op assurantieportefeuilles. 

Bij die stand van zaken moet het in strijd met de goede procesorde worden geoordeeld om een 

vermeerdering c.q. wijziging van eis toe te staan waarin het debat wordt verlegd van de vraag of 

sprake is van een pandrecht op de assurantieportefeuille als geheel naar de vraag of op andere 

activa van de vennootschap - en zo ja welke - pandrechten zijn gevestigd. De rechtbank laat de 

vermeerdering c.q. wijziging daarom buiten beschouwing. 



4.13. Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat de enkele omstandigheid dat de curator is 

overgegaan tot verkoop van de (bouwstenen van de) assurantieportefeuille niet meebrengt dat 

de curator onrechtmatig heeft gehandeld. Daar waar als uitgangspunt heeft te gelden dat op de 

assurantieportefeuille als zodanig geen pandrecht was gevestigd en de daaropvolgende "artikel 

110 Fw-discussie" zich daar ook op heeft geconcentreerd, terwijl voor het waardebehoud van de 

assurantieportefeuille in het belang van alle schuldeisers een snelle verkoop geboden was, is het 

voortvarende optreden van de curator in deze onvoldoende om te kunnen aannemen dat sprake 

is van een onrechtmatige daad jegens ING Bank. 

4.14. ING Bank wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen. 

5 De beslissing 

De rechtbank 

5.1. wijst de vordering af; 

5.2. veroordeelt ING Bank in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van de curator begroot 

op EUR 800,— aan salaris voor de gemachtigde; 

5.3. verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 

Dit vonnis is gewezen door mr. M.A.M. Vaessen en in het openbaar uitgesproken op 4 april 2018. 
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Geachte heer, mevrouw, 

inzake: faillissementen Cinjee-vennootschappen 

uw ref.: -- 

onze ref.: 29.273/CH/EH  

In onze eerdere brieven hebben wij mededelingen gedaan over het door u geclaimde 

pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud op een assurantieportefeuille, over de verkoop van de 

Cinjee-assurantieportefeuille en over uw positie in dat verband. 

Wij hebben daarin medegedeeld, dat: 

het door u geclaimde pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud wordt betwist; 

de Cinjee-assurantieportefeuille door de curator zal worden verkocht; 

de koopprijs mede gebaseerd zal zijn op het advies van de door de curator 

ingeschakelde deskundige; 

het hoogste bod op de assurantieportefeuille zal worden aanvaard; 

de koopsom van de portefeuille (na aftrek van de kosten van de deskundige, de 

eventuele andere verkoopkosten en de beheerkosten die zijn gemaakt om de portefeuille 

in stand te houden) in depot zal worden geplaatst totdat in een onherroepelijke 

gerechtelijke uitspraak is geoordeeld of het mogelijk is een pandrecht op een 

assurantieportefeuille te vestigen dan wel of de eigendom van (delen van) de 

portefeuille kan worden voorbehouden bij verkoop van die portefeuille; 

vervolgens zal worden beoordeeld of de verschillende geclaimde pandrechten en 

eigendomsvoorbehouden geldig zijn en zo ja, wie waarop dan recht heeft; en 
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in het geval een ander dan de boedel de uiteindelijk rechthebbende op de koopsom is, 

zal worden bezien of aan die uiteindelijk rechthebbende een omslag zal worden 
berekend in de faillissementskosten. 

Inmiddels heeft de Rechtbank Rotterdam beslist over de vragen: 

a. of een pandrecht kan worden gevestigd op een assurantieportefeuille als zodanig; 
b. of een pandrecht kan worden gevestigd op provisievorderingen van ná datum 

faillissement; en 

c, of de eigendom van een assurantieportefeuille kan worden voorbehouden. 

Deze brief strekt ertoe u te informeren over de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en de 

gevolgen daarvan voor deze kwestie met betrekking tot u en andere crediteuren van Cinjee die 

een pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud claimen op delen van de Cinjee-portefeuille. 

Ad a. Geen pandrecht op een assurantieportefeuille 

1. De rechtbank heeft in haar uitspraak van 18 november 2015 (bijlage 1) geoordeeld dat 
op een assurantieportefeuille als zodanig geen pandrecht kan worden gevestigd; wel op 
vorderingen die tot de portefeuille behoren, maar of daarvan sprake is, hangt per geval 
af van allerlei feitelijke omstandigheden. 

2. Nu in rechte is komen vast te staan dat een assurantieportefeuille op zichzelf niet voor 

verpanding vatbaar is, staat vast dat de verkoopopbrengst van de Cinjee-portefeuille aan 

de boedel toekomt. 

3. Die verkoopopbrengst is op dit moment nog niet bekend. De door de curator 

ingeschakelde deskundige heeft de overvoer naar de Koper wel reeds voorlopig 

beoordeeld en zal naar verwachting op korte termijn de definitieve koopsom vaststellen. 

In afwachting daarvan staat thans reeds een bedrag in depot (waarbij het mogelijk is dat 

een deel van dat bedrag dient te worden terugbetaald aan de koper dan wel dat de koper 

nog een bedrag dient bij te betalen, omdat de deskundige de definitieve prijs nog 
bindend moet vaststellen). 

Ad b. Geen pandrecht op provisievorderingen van na datum faillissement 
4. Het is, zoals hiervoor sub 1 gezegd, op grond van het vonnis van de rechtbank onder 

omstandigheden mogelijk dat bij een geclaimd pandrecht op een assurantieportefeuille 
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sprake is van een pandrecht op de vorderingen die tot de desbetreffende portefeuille 
behoren. 

5. In dat kader is van belang dat dezelfde Rechtbank Rotterdam bij uitspraak van 4 mei 
2016 heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is een pandrecht te vestigen op 
provisievorderingen van na datum faillissement (bijlage 2). 

6. Dit betekent dat de boedel in ieder geval gerechtigd is tot alle provisiebedragen van na 
datum faillissement. 

Eventueel een pandrecht op provisievorderingen van vóór datum faillissement 
7 Uit het bovenstaande volgt dat sprake kan zijn van een pandrecht op 

provisievorderingen van vóór datum faillissement, maar dat moet dan van geval tot 
geval worden uitgezocht en beslist. 

8. Behalve de vraag of in uw geval wordt voldaan aan de daarvoor geldende vereisten, is 

het de vraag of u iets zou hebben aan een dergelijk pandrecht (op provisie van vóór 
datum faillissement). 

9. Gebleken is immers dat slechts een drietal maatschappijen aan Cinjee nog provisie van 

vóór datum faillissement was verschuldigd. De daarmee gemoeide bedragen zijn door 

hen in depot gestort. Het gaat in totaal, en dus ten aanzien van de gehele Cinjee-
portefeuille, na aftrek van de beheerkosten om de volgende afgeronde bedragen': 

Legal & General t.a.v. de maand juni 2011 

Legal & General t.a.v. de maand juli 2011 

Axent per juli 2011 

NH 1816 t.a.v. de maand juli 2011 

EUR 275,--; 

EUR 265,--; 

EUR 8.722,47; 

EUR 61.500,—; + 
EUR 70.762,47. 

Hierbij is van belang dat de rekeningen-courant ten aanzien van de verschillende 

deelportefeuilles binnen Cinjee bij al deze maatschappijen reeds vóór datum 

faillissement zijn samengevoegd tot één algemene Cinjee rekening-courant. 

Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Zij zijn naar beste weten en naar de stand van 
onze informatie op dit moment genoemd. 
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Het is dan ook niet mogelijk om aan de hand van het rekening-courant overzicht 

(eenvoudig) te bepalen op welke deelportefeuille welk deel van de provisie betrekking 

heeft. Dat is wel noodzakelijk voor het vaststellen van een eventueel pandrecht. De 

vordering waarop een pandrecht wordt geclaimd dient immers voldoende bepaald te 

zijn. Nu dat niet het geval is, is de conclusie dat geen pandrecht tot stand is gekomen. 

Daarnaast is ten aanzien van de door Legal & General (met betrekking tot de maand juli 

2011), Axent en NH 1816 betaalde bedragen van belang dat een specificatie van de 

provisievordering per datum faillissement (19 juli 2011) niet beschikbaar is. Een bedrag 

per datum faillissement is bovendien niet te reconstrueren door de maatschappijen. Een 

dergelijke specificatie is wel van belang, omdat geen pandrecht kan warden gevestigd 

op provisievorderingen van na datum faillissement (vgl. sub 4 e.v. hiervoor). Nu niet is 

vast te stellen wat de hoogte van de provisievordering per datum faillissement was, 

betekent dit dat ook om die reden de vordering waarop u eventueel een pandrecht claimt 

onvoldoende is bepaald. Een eventueel door u geclaimd pandrecht is dan ook tevens om 
die reden niet tot stand gekomen. 

10. De overige maatschappijen hebben, voor zover ons bekend, de provisie van vóór datum 

faillissement 6f destijds al aan Cinjee betaald, óf deze verrekend met hun 

tegenvorderingen op Cinjee (premieachterstand). In die gevallen hebt u dan mogelijk 

een pandrecht, maar zijn er geen vorderingen waarop het rust. 

Rabobank 

11. Door de Rabobank is voor het laatst op 25 november 2010 een pandakte geregistreerd. 

Ook die claimt, zoals ook in onze eerdere brieven aangegeven, een pandrecht op 

provisie. Een eerder gevestigd pandrecht gaat volgens de wet vóór een later gevestigd 
pandrecht. 

Slotsom ten aanzien van (pandrecht op) pré faillissementsprovisie 

12. De slotsom met betrekking tot de provisie van vóór datum faillissement is dus, dat 

in het geval met betrekking tot het door u geclaimde pandrecht op provisie van 

vóór datum faillissement wél provisie in depot staat (dat kan alleen als polissen bij 

één of meerdere van bovenvermelde maatschappijen in de door u aan Cinjee 
overgedragen portefeuille zaten), 
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het de vraag is of het door u geclaimde pandrecht rechtsgeldig is gevestigd, omdat 

dat van de nader te onderzoeken omstandigheden zal afhangen en het pandrecht 

(indien het al bestaat) op grond van het bovenstaande onvoldoende is bepaald, en 

dat het de vraag is of, als u een pandrecht op de provisievorderingen van vóór 
faillissement heeft, de Rabobank niet vóórgaat. 

Oud-tussenpersonen 

13. Oud-tussenpersonen die hun portefeuille aan Cinjee hebben verkocht zullen, als zij 

gezien het bovenstaande al een pandrecht hebben op vorderingen behorende tot de 

portefeuille waarop door hen een pandrecht wordt geclaimd, vermoedelijk een eerste 

pandrecht hebben, aangezien dat pandrecht direct bij de aankoop van de 

assurantieportefeuille is overeengekomen (het pandrecht van de Rabobank kan 

technisch gezien pas daarna zijn gevestigd). Van belang is dan nog wel op welk moment 
het pandrecht is gevestigd (het moment waarop de pandakte is geregistreerd dan wel de 

notariële akte is gepasseerd), omdat dat moment bepalend is bij het vaststellen van de 

rangorde binnen de groep van alle beweerdelijk pandhouders (wie het eerst een 

pandrecht heeft gevestigd, is eerste pandhouder; wie het als tweede heeft gevestigd, is 
tweede pandhouder en de eerste gaat vóór, enz.). 

Investeerders 

14. Ten aanzien van investeerders heeft te gelden dat als zij al een pandrecht hebben op 
vorderingen behorende tot dat deel van de Cinjee-portefeuille waarop door hen een 

pandrecht wordt geclaimd, niet reeds nu een voorspelling is te doen over de rang van 

dat pandrecht. Vele investeerders claimen immers een pandrecht op hetzelfde deel van 

de Cinjee-portefeuille dat op het moment van het vestigen van dat beweerdelijke 

pandrecht reeds aan Cinjee toebehoorde. Dat zal echter van geval tot geval dienen te 

worden uitgezocht. Ook in deze gevallen is het moment van registratie van het 

pandrecht van belang en dient rekening te worden gehouden met het pandrecht van de 
Rabobank. 

Ad 3. Geen eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een assurantieportefeuille 
15. De Rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 4 mei 2016 voorts geoordeeld dat 

een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een assurantieportefeuille slechts 

rechtsgeldig tot stand is gekomen, indien alle bij de desbetreffende portefeuille 

betrokken verzekeringsmaatschappijen met het voorbehoud hebben ingestemd. Nu 

daarvan bij Cinjee geen sprake is, is geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud tot stand 
gekomen. 
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16. Dit betekent dat ook in geval van een door u geclaimd eigendomsvoorbehoud, de boedel 

gerechtigd is tot de portefeuille en daarmee tot de verkoopopbrengst ten aanzien van die 
portefeuille. 

De uitspraken zijn onherroepelijk 
17. Er is door partijen geen hoger beroep ingesteld, zodat deze uitspraken onherroepelijk 

zijn en dus vaststaan. 

18. De curator betwist dan ook het door u geclaimde pandrecht en/of 

eigendomsvoorbehoud. Ik geef u dringend in overweging om uw beroep op een 

pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud in te trekken (er resteert dan een concurrente 

vordering van u op de boedel die ik zal noteren op de lijst van voorlopig erkende 

concurrente crediteuren) en raad u daarbij aan om zo nodig een advocaat te raadplegen 

vanwege de complexiteit van deze materie. U kunt hem of haar deze brief 

overhandigen. Indien u niet tot intrekking van het geclaimde 

pandrecht/eigendomsvoorbehoud overgaat, zal een gerechtelijke procedure tussen u en 

de boedel moeten volgen (renvooiprocedure) waarvoor u zich te zijner tijd (toch) tot een 
advocaat dient te wenden. 

Kosten 

19. U heeft gezien het bovenstaande dus vermoedelijk recht op niets. Als u wel ergens recht 

op hebt, dient dat verder uitgezocht te worden en dient de rechtbank daarover een 

beslissing te nemen in een hiervoor genoemd renvooiprocedure. Wij kunnen immers 

zelf die beslissing niet nemen aangezien er te veel schuldeisers op teveel te onduidelijke 

gronden aanspraak maken op (delen van) voormeld totaalbedrag van EUR 70362,47. 

20. Van belang is nog dat wij ter incasso van deze provisievorderingen en het onderzoeken 

van de door vele oud-tussenpersonen en investeerders geclaimde pandrechten 

aanzienlijke kosten hebben gemaakt. Op grond van de jurisprudentie is de curator 

gerechtigd om bij de uiteindelijk rechthebbende(n) een redelijke bijdrage in de kosten 

in rekening te brengen. Die bijdrage bedraagt EUR 15.000,-- excl. BTW. Dat is nog 

gering, gezien het grote aantal schuldeisers dat op hetzelfde bedrag aanspraak maakt, 

het vele onderzoek dat dat met zich bracht en brengt, de kosten van de gevoerde 

procedures en de grote hoeveelheid tijd die ermee gemoeid is. Dit betekent dat het in 

totaal (en dus voor de gehele Cinjee-portefeuille) gaat om een netto-provisiebedrag van 
EUR 52.612,47. 
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Recapitulatie 

21. Gezien de inmiddels onherroepelijke uitspraken van de Rechtbank Rotterdam van 18 

november 2015 en 4 mei 2016 heeft u naar alle waarschijnlijkheid geen belang bij het 

handhaven van het door u geclaimde pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud. Kort 
gezegd: 

kan geen aanspraak worden gemaakt op een pandrecht op of een 

eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de verkoopopbrengst van de Cinjee-

portefeuille (zie hiervoor sub 1 t/m 3); 

kan geen aanspraak worden gemaakt op grond van een pandrecht of 

eigendomsvoorbehoud op provisie van na datum faillissement (zie hiervoor sub 4 
t/m 6); 

kan onder omstandigheden op grond van een pandrecht aanspraak worden 

gemaakt op provisie van vóór datum faillissement, maar dat moet dan door de 

schuldeiser aan de hand van de (feitelijke) omstandigheden van het geval worden 

aangetoond (zie hiervoor sub 1); 

staat slechts ten aanzien van Legal & General, Axent en NH 1816 provisie van 

vóór datum faillissement in depot, zodat wanneer deze maatschappijen geen deel 

uitmaakten van de portefeuille waarop u een pandrecht claimt een eventueel 

pandrecht waardeloos is (omdat er geen vorderingen zijn waarop het rust) (zie 
hiervoor sub 9 en 10); 

is ten aanzien van Legal & General, Axent en NH 1816 geen specificatie van de 
provisiebedragen per datum faillissement en per deelportefeuille beschikbaar of te 
reconstrueren, zodat de vordering waarop eventueel een pandrecht wordt geclaimd 

onvoldoende is bepaald als gevolg waarvan geen pandrecht tot stand is gekomen 
(zie hiervoor sub 9); 

indien het pandrecht toch komt vast te staan (daarover moet de rechtbank dan 

oordelen, want dat wordt betwist), zijn er dus vele schuldeiseres die aanspraak 

maken op (delen van) hetzelfde provisiebedrag; 

bestaat de reële kans dat als u al een pandrecht heeft op provisie van vóór datum 

faillissement, u niet de eerste in rang zult zijn (zie hiervoor sub 11 t/m 14); 

moet van het provisiebedrag in elk geval een redelijk bedrag worden afgetrokken 

als bijdrage in de hoge kosten die het onderzoek, de vaststelling en de incasso van 

dit bedrag met zich hebben gebracht (vgl. hiervoor sub 19 en 20); 

kan zonder dat er duidelijkheid bestaat over ieders standpunt het faillissement van 

de Cinjee-vennootschappen niet worden afgewikkeld; en 
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- is procederen hierover voor iedereen kostbaar, de kansen van de schuldeisers zijn 

niet groot en vermoedelijk is het sop de kool niet waard. 

Voorgenomen werkwijze 
22. Gezien het bovenstaande is de boedel voornemens om: 

a. de in depot staande verkoopopbrengst van de Cinjee-portefeuille over te laten 
maken naar de faillissementsrekening (vgl. sub 2 en 16 hiervoor); en 

b. alle provisie van na datum faillissement over te laten maken naar de 
faillissementsrekening (vgl. sub 6 hiervoor); en 

c. alle provisie van voor datum faillissement over te laten maken naar de 
faillissementsrekening. 

23. Aangezien u aanspraak maakt op het laatstgenoemde bedrag, maar die aanspraak op 

grond van het in deze brief gestelde vermoedelijk verder niet tot opbrengst zal leiden, 

verzoek ik u om afstand te doen van het eerder door u geclaimde pandrecht en/of 

eigendomsvoorbehoud. Ten behoeve daarvan zend ik u als bijlage bij deze brief een 

afstandsverklaring toe, die u ondertekend en voorzien uw naam, uw woonplaats en de 
datum aan mij terug kunt sturen. 

24. Indien u niet over gaat tot het ondertekenen van deze verklaring, verzoek ik u mij 

binnen 4 weken na heden schriftelijk mede te delen of u bezwaar maakt tegen de 

hiervoor sub 22 onder c vernielde wijze van afwikkeling en zo ja op welke gronden. Bij 

voorkeur dient u dat door een advocaat te laten doen. Er zal dan zoals gezegd een 

procedure tussen u en de boedel volgen. Ik zal u daarover dan te zijner tijd informeren. 

Mag ik binnen vier weken na heden uw reactie ontvangen? Als ik niet van u verneem, ga ik 

ervan uit dat u instemt met de sub 22 genoemde afwikkeling en verder geen vervolg zult 
geven aan deze kwestie. 

Hartelijk dank alvast. 

Hoogachtend, 

voor de curator, 

Esther Hiele 





vonnis 

RECHTBANK ROTTERDAM 

Team handel 

zaaknummer /rolnummer: C/10/421779 / HA ZA 13-373 

Vonnis van 18 november 2015 

in de zaak van 

Gerard Johannes VAN OPHEUSDEN, h.o.d.n. Van Opheusden Assurantien Efides 
Financieel adviseurs, 
wonende en zaakdoende te Tilburg, 
eiser, 
advocaat mr. R.B.J.M, van der Linden, 

tegen 

mr. Carl Felix Wim Antonius HAMIVI, in zijn hoedanigheid van curator in de 
faillissementen van de besloten vennootschappen 
Holding Cinjee Advies B.V., 
Cinjee Schadeverzekeringen 13.V., 
Cinjee Levensverzekeringen B.V., 
Cinjee Advies Personeel B.V., 
Cinjee Online BV., 
Cinjee Volmachtbedrijf B.V., 
Cinjee Advies Kosten B.V. en 
Cinjee Administraties B.V., 
welke vennootschappen allen gevestigd zijn te Sliedrecht, 
kantoorhoudende te Rotterdam, 
gedaagde, 
advocaat mr. J.P.M. Borsboom. 

Partijen zullen hierna Van Opheusden en de curator genoemd worden. 

1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- het tussenvonnis van 17 juli 2013 en de daarin genoemde processtukken; 
- het proces-verbaal van comparitie van 13 maart 2015 en de daarin genoemde 
processtukken; 
- de akte houdende wijziging van eis van Van Opheusden; 
- de antwoordakte van de curator. 

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 
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13. Op de voet van artikel 15 lid 2 12v is deze zaak verwezen naar een meervoudige 
kamer. 

2. De feiten 

2.1. Marianne Dekker-Cinjee heeft op 2 april 2010 een e-mail (productie 3 bij 
dagvaarding) gestuurd aan Van Opheusden luidende als volgt: 
Beste Geert, 

Aanvullend op het aan jou uitgereikte basiscontract ontvang je bijgaand een opsomming 
van de extra afspraken, die worden vastgelegd in het definitieve contract. 
Mocht ik wat vergeten zijn, voegen we dat puntje uiteraard ook nog toe. 
Extra afspraken:  
(...) 

- Cinjee Advies koopt de particuliere portefeuille met een doorloop van ca. €140.000 (kan 
aflv ken) 

- Uitgesloten van koop is de zakelijke portefeuille niet ca 630.000 doorloop, die jij volledig 
zelf blijft bewerken 
- Nieuwe particuliere productie gaat naar de winstrechtportefeuille 
- Nieuwe zakelijke productie komt in jouw eigen zakelijke portefeuille 
- Recht om op termijn de zakelijke portefeuille te verkopen aan Cinjee Advies, tegen op dat 
moment reële condities 

(...) 

Cinjee Advies gaat een aantal diensten voor jou verrichtten, wat jou 6300 per maand gaat 
kosten. Voor Cinjee advies is het hooguit kostendekkend, maar gezien de interessante 
particuliere portefeuille willen we toch dit aanbod doen. (...)" 

2.2. Van Opheusden, als verkoper en Cinjee Schadeverzekeringen B.V., als koper 
hebben op 8 april 2010 een "Overeenkomst betreffende de koop, verkoop en levering van 
een assurantieportefeuille tegen een winstrecht" gesloten (hierna: de overeenkomst, 
productie 1 bij dagvaarding), met — voor zover thans van belang — de volgende inhoud: 
"Koop en verkoop  
Artikel 1 

I. Verkoper zal per 8 april 2010 zijn assurantieportefeuille, betreffende enkel het deel 
van de portefeuille bevattende de particuliere relaties, verkoper aan koper, die deze 
per gelijke datum van verkoper zal kopen, waarbij onder assurantieportefeuille 
wordt verstaan: 
a. de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie en het recht op 

beheer, (waaronder het recht op premie-incasso), verbonden aan de 
verzekeringen welke verkoper in beheer heeft. Tot het recht op beheer behoren 
alle cliënt- en contractgegevens behorende bij de kring van relaties, die door 
bemiddeling van de verkoper overeenkomsten van verzekering en/of 
financiering bij verzekeringsmaatschappijen hebben gesloten en tot het tijdstip 
van de koop en verkoop zijn gecontinueerd. 

b. alle boeken, correspondentie, (computer) bestanden en andere bescheiden 
betrekking hebbende op de hiervoor sub a. vermelde rechten. 

2. Vanaf de in lid 4 te noemen leveringsdatum is de prolongatieprovisie behorende bij 
de verkochte assurantieportefeuille voor rekening en risico van de koper. (..) 

3. (...) 

2 
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4. De levering en aanvaarding van de in lid I sub a vermelde rechten per I augustus 
2010 zal geschieden door ondertekening door partijen van deze overeenkomst en 
voor zover nodig door het ter beschikking stellen van de benodigde informatie/ 
gegevens. De verkoper verplicht zich om mededeling van de overdracht te doen aan 
de verzekeringsmaatschappijen. De levering en de aanvaarding van de in lid I sub 
b vermelde zaken wordt geacht op de datum van levering van de 
assurantieportefeuille te hebben plaatsgevonden door feitelijke overgave door 
verkoper aan koper. 

Garanties 
Artikel 2  

Winstrecht 
Artikel 3  

I. De verkoop van de assurantieportefeuille geschiedt tegen vestiging van een 
winstrecht, inhoudende dat door de koper gedurende een periode van 120 maanden 
een percentage van de prolongatieprovisie van de verkochte assurantieportefeuille, 
te verminderen met eventuele door verzekeringsmaatschappijen of gevolmachtigden 
in rekening te brengen incassokosten, aan de verkoper zal worden betaald. Dit 
percentage wordt vastgesteld op 60% van de door koper ontvangen provisie. 

2. Het winstrecht gaat in op I augustus 2010 en eindigt op 20 september 2020. (...) 
3. ( ,..) 
4, (...) De prolongatieprovisie van de verkochte assurantieportefeltille, na aftrek van 

eventuele incassokosten, bedraagt op het moment van overdracht E 140.000,-. ( ...) 
5. Na de betaling van de laatste termijn van het winstrecht is koper tegenover 

verkoper volledig gekweten. 
oud  

Artikel 4 
I. Tot zekerheid voor de nakoming door de koper van haar verplichtingen uit hoofde 

van deze overeenkomst zal de koper ten behoeve van de verkoper een pandrecht, 
eerste in rang, vestigen op de door de verkoper verkochte assurantieportefeuille. De 
vestiging van het pandrecht zal geschieden bij afzonderlijke akte van pandrecht, 
waaraan jaarlijks een pandlijst zal worden toegevoegd 

2, ( 
3. (...) 
4. In aanvulling op en zo nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 1 hiervoor 

bepaalde maakt de verkoper gedurende de periode dat hij recht heeft op 
winstrechttermijnen een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de verkochte 
assurantieportefeuille voor het geval dat: 

- ten behoeve van de koper dan wel rechtsopvolger een faillissementsaanvraag wordt 
ingediend 

Nadere bepalingen met betrekking tot de assurantieportefeuille 
Artikel 5 

1. Gedurende de periode dat de verkoper nog recht heeft op winstrechttermijnen zal de 
verkochte assurantieportefeuille in de administratie van de koper zodanig 
afzonderlijk worden geadministreerd dat de omvang van de assurantieportefeuille 
traceerbaar is. ( ...) 

Relatiebeding 
Artikel 8 
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I. Het is verkoper verboden ná 1 augustus 2010 voor eigen rekening of voor rekening 
van anderen of voor gezamenlijke rekening met anderen, te bemiddelen in 
assurantiën en financiële diensten bij relaties wier verzekeringen behoren tot de 
aan koper verkochte assurantieportefeuille. (...) 

2. Uitgesloten van de bepaling van Artikel 8 lid 1 zijn de relaties behorende tot de 
zakelijke portefeuille zoals bij partijen genoegzaam bekend. ( ...) Relaties kunnen 
slechts tot de door koper gehouden portefeuille of tot de koper voor verkoper 
geadministreerde portefeuille behoren. Verkoper dient eenmalig, bij het aandragen 
van de nieuwe relatie, aan koper aan te geven tot welke portefeuille deze relatie 
gaat behoren. Bij ondertekening van deze overeenkomst zal een lijst (aanhangsel 1) 
(opm. rechtbank: hierbij staat handgeschreven 'volgt later') met zakelijke relaties en 
de eventueel daarbij behorende particuliere relaties worden toegevoegd die in de 
door koper voor verkoper geadministreerde portefeuille zullen worden 
ondergebracht. 

3. (...) 
Extra bedingen  
Artikel 15 

1. Uitgesloten van de koop en verkoop is het zakelijk deel van de 
assurantieportefeuille, groot circa E 30.000,- prolongatieprovisie, van verkoper. 
Nieuwe particuliere productie zal aan het winstrecht worden toegevoegd en nieuwe 
zakelijke productie zal aan de zakelijke portefeuille worden toegevoegd. 

2. In geval van overlijden van verkoper zal het winstrec)ht worden toegekend' 
uitbetaald aan zijn nabestaanden/erfgenamen. 

3. Het zakelijk deel van de assurantieportefeuille zal separaat worden geadministreerd 
waarbij koper aan verkoper de nodige software ter beschikking zal stellen. 

4. Koper zal aan verkoper tevens de volgende diensten aanbieden: 

Verkoper zal hiervoor aan koper een maandelijkse vergoeding van 300,- exclusief 
omzetbelasting verschuldigd zijn. 
(..,) 

Ir 

2.3. Door Cinjee Advies is op 14 juni 2010 aan een aantal verzekeringsmaatschappijen 
door Cincjee Schadeverzekeringen B.V. en Van Opheusden ondertekende brieven 
(productie 1 bij conclusie van antwoord) met de volgende inhoud gestuurd: 
-Tilburg, 9 juni 2010 
Betreft: overvoer van portefeuille t.n.v. Lancyr Efides 
Geachte heer/mevrouw, 
Hierbij deel ik u mede, dat vanaf 01.08.2010 de provisierechten van de hypotheek, leven- en 
schadeverzekeringen alsmede de bancaire posten t.n.v. Lancyr Efides met 
agentschapnummer  ( ...) zijn overgedragen aan: 
Cinjee Schadeverzekeringen B. V. (...) 
De gewenste incassomethode is geheel MAATSCHAPPIJ-INCASSO. 
De overdracht vindt plaats tegen winstrecht. Dit impliceert dat de huidige 
agentschapnztmmers in stand moeten worden gehouden en een afzonderlijke financiële 
administratie moet worden uitgevoerd. 
De tenaamstelling van het huidige agentschapnummer van Lancyr Efides dient te worden 
gewijzigd in Cinjee Schadeverzekeringen B. V. (v/h Lancyr Efides) zodat de overgenomen 
portefeuille apart geadministreerd kan worden. 
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Vanaf 01 .08.2010 wordt ten behoeve van verkoper pandrecht gevestigd op de 
assurantieportefeuille. Voorafgaande impliceert dat de huidige agentschapnummers in 
stand moeten worden gehouden aangezien er een afzonderlijke financiële administratie 
moet worden gevoerd. (...)" 

2.4. Op 1 oktober 2010 heeft er e-mail correspondentie plaats gevonden tussen Cinjee 
Advies en Van Opheusden (productie 20 van Van Opheusden). 
Cinjee Advies schreef: "Graag ontvang ik ook nog van je, voor het opmaken van een 
verrekening inzake jouw klanten van je assurantieportefeuille, de rekeningen courant van 
boekmaand augustus die je nog van diverse maatschappijen hebt ontvangen." 

Van Opheusden reageerde als volgt: "Deze heb ik al naar portefeuileovervoer gezonden 
(per post) 

PS ik had tevens verzocht (besproken met Eeltjo) om de zakelijke portefeuille, die buiten de 
overeenkomst valt, terug over te voeren naar provinciaal zodat ik weer rechtstreeks zaken 
kan doen met de provinciale maatschappijen. Ik heb hiervoor verklaringen gezonden naar 
Eelco, ter ondertekening door Marianne dekker en Cinjee sr. Zijn deze inmiddels in 
behandeling?" 

Cinjee Advies beantwoordde laatstgenoemde e-mail als volgt: 
"Bedankt voor het aanleveren van de gegevens. De verklaringen zijn naar de betreffende 
personen gestuurd." 

2.5. Op 12 oktober 2010 heeft Cinjee Advies per brief aan Belastingdienst Rotterdam, 
t.a.v. Registratieteam Pandrecht (productie 14 bij dagvaarding) het volgende bericht: 
"Hierbij verzoeken wij u om de bijgevoegde overname overeenkomst, pandlijst en 
portefeuilleoverzichten te registreren. 
De registratie houdt verband met de verkoop van de assurantieportefeuille van Lancyr 
Efides aan Cinjee Advies, waarbij de heer G. van Opheusden deze portefeuille heeft 
overgedragen, zoals afgesproken in de verkoopovereenkonzst. 

De bijgevoegde pandlijst luidt, voor zover thans van belang, als volgt: 
"BORDEREL 
(VERPANDING VAN ASSURANTIEPORTEFEUILLE)  
Aan: 
Lancyr Efides 
(.„) 

Ter voldoening aan de jegens u bestaande verplichtingen tot verpanding van de 
assurantieportefeuille, geven wij bij deze aan zi in pand, de bij ons in beheer zijnde 
assurantieportefeuille. Als volgt gespecificeerd: 
De specificatie van de portefeuille Lancyr Efides is als volgt; 
(...) 
Datum : 7 oktober 2010 
Totaal doorlopende provisie : e 156.143.96 
Cinjee Advies BV verklaard hierbij dat Cinjee Advies BV tot verpanding van deze bevoegd 
is en dat op de assurantieportefeuille geen beslag is gelegd en geen beperkte rechten rust 
(Artikel 3;237 lid 2 BW)." 

5 
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2.6. Op 7 juli 2011 is de op 6 juli 2011 ondertekende "(vervolg)-pandakte" tussen Van 
Opheusden als pandhouder en Cinjee Schadeverzekeringen B.V. als pandgever geregistreerd 
bij de Belastingdienst te 's-Hertogenbosch (productie 15 bij dagvaarding). In die akte komt, 
onder meer, het volgende voor: 

Verklaren als volgt: 
Artikel 1.  

1.1 Pandgever geeft hierbij aan pandhouder in pand de assurantieportefeuille 
zoals bedoeld in de koopovereenkomst, waartoe onder meer behoren en 
derhalve verpand worden alle huidige en toekomstige tot de 
assurantieportefeuille behorende boeken, bescheiden, correspondentie, 
computerbestanden en andere informatiedragers alsmede alle huidige en 
toekomstige vorderingen en daaraan verbonden zekerheden en nevenrechten 
van pandgevers, verbandhoudende met de aan pandgevers toebehorende 
assurantieportefeuille (waaronder vorderingen ter zake verzekerings-, 
beleggings-, en hypotheekprovisies, premies en ter zake van afkoopsommen). 

1.2 De verpanding strekt tot meerdere zekerheid van de nakoming door Cinjee 
Schadeverzekeringen 8. V. van al hetgeen Cinjee Schadeverzekeringen 8. V uit 
hoofde van de in de considerans bedoelde koopovereenkomst, althans de in de 
considerans bedoelde geldleningsovereenkotnst, aan pandhouder verschuldigd 
is of zal zijn. 

1.3 Pandhouder aanvaardt deze verpanding. 
(,.)" 

2.7. De advocaat van Van Opheusden heeft een brief gestuurd aan verschillende 
verzekeringsmaatschappijen (productie 16 bij dagvaarding), die luidt als volgt: 
"Veldhoven, 18 juli 20 1 1 
Inzake Diverse Intermediairs/Cinjee 
Betreft : Mededeling (stil) verpande vordering op naam 

Enige tijd geleden verkocht de heer G.J: van Opheusden ho.d.n. "Van Opheusden 
Assurantiën" de door hem in zijn eenmanszaak gehouden portefeuille aan "V os. Cinjee 
Advies" ingebracht in de vennootschap "Holding Cinjee Advies B.V." respectievelijk Cinjee 
Schadeverzekeringen B. E Deze vennootschappen hebben daartoe een geldlening verstrekt. 
Op haar beurt hebben deze vennootschappen, althans één van hen, tot zekerheid van 
betaling van de geldlening, een (stil) pandrecht verleend op de assurantieportefeuille die de 
heer Van Opheusden heeft verkocht. 

Namens de heer Van Opheusden doe ik u thans mededeling van de door Item verkregen 
pandrechten op de assurantieportefaille die hij destijds heeft verkocht, maar thans 
behoort tot de portefeuille van één van de genoemde Cinjee vennootschappen. 
Een en ander heeft tot gevolg dat per heden slechts Van Opheusden bevoegd is tot inning 
van de vorderingen op basis van voornoemde polissen. U kunt derhalve per heden slechts 
bevrijdend betalen aan de heer Van Opheusden. (...)" 

2.8. Op 19 respectievelijk 26 juli 2011 zijn de Cinjee-vennootschappen failliet 
verklaard met benoeming van mr. E.R. Butin Bik tot curator. Op 15 augustus 2013 is mr. 
Butin Bik vervangen door mr. C.F.W.A. Harnm. 
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2.9. De (toenmalige) curator heeft op 7 september 2011 (productie 17 bij dagvaarding) 
aan Van Opheusden een brief gestuurd die, voor zover thans van belang, luidt als volgt: 

Naar aanleiding van het schrijven van TRC Advocaten dcl, 9 augustus 2011 bevestig ik u 
hierbij dat ik uw vordering ten bedrage van totaal 801.794,- heb ontvangen. Voor het geval 
u bij uw indiening tevens aanspraak heeft gemaakt op een zekerheidsrecht, deel ik u het 
volgende mede: 
Ongeldigheid pandrecht e.a. op assurantieportefeuilles 

1.  
Vernietiging middels Actio Pardiana 

2. Ingeval uw (zekerheids)rechten op de portefeuille zijn gebaseerd op 
rechtshandelingen, die hebben plaatsgevonden in het zicht van het faillissement en 
tot gevolg hebben dat andere schuldeisers zijn benadeeld, zijn deze mogelijk 
paulianeus en vernietigbaar op grond van artt 42 resp. 97 Fw. Dit geldt in ieder 
geval voor alle rechtshandelingen die hebben plaatsgevonden ná 28 juni 2011, de 
dag waarop de faillissementsaanvraag werd ingediend. In uw situatie betreft dit dus 
in ieder geval de pandakte van 6 juli 2011. Deze rechtshandelingen worden bij deze 
vernietigd. 

" 

Het geschil 

1. de curator gebiedt de maatschappijen en volmachtbedrijven die zijn genoemd in 
producties7 en 8 bij dagvaarding bij aangetekend schrijven, en al degenen die het 
betreffen, met een brief met de aanhef "to whom it may concern", mede te delen dat 
met de in die producties 7 en 8 genoemde natuurlijke of rechtspersonen gesloten 
verzekeringsovereenkomsten behoren tot de assurantieportefeuille van Van 
Opheusden en niet behoren tot de failliete boedel van enige Cinjee-vennootschap 
althans al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om te bewerkstelligen 
dat de in producties 7 en 8 genoemde maatschappijen en volmachtbedrijven in 
relatie tot de zakelijke portefeuille als bedoeld in het lichaam van de dagvaarding op 
geen enkele wijze hinder of beperking ondervinden van het faillissement van de 
Cinjee-vennootschappen; 

2. de curator veroordeelt aan Van Opheusden te voldoen de op de boedelrekening van 
de gefailleerde Cinjee-vennootschappen (eventueel te) ontvangen provisies 
voortvloeiende uit het beheer van de zakelijke portefeuille door Van Opheusden 
sedert 19 juli 2011 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente; 

3. primair: verklaart voor recht dat het ten behoeve van Van Opheusden gevestigde 
pandrecht op het verkochte deel van de assurantieportefeuille rechtsgeldig is 
gevestigd, bestaat en niet is vernietigd; 
subsidiair: verklaart voor recht dat Van Opheusden ten aanzien van het verkochte, 
particuliere, deel van de assurantieportefeuille zijn eigendomsrecht rechtsgeldig 
heeft voorbehouden, 

4. de curator veroordeelt in de proceskosten. 

3.2. In het vonnis in incident van 17 juli 2013 zijn de grondslagen van de vorderingen 
van Van Opheusden reeds kort en zakelijk weergegeven. Ten aanzien van het sub 3, 

3.1. Van Opheusden vordert na wijziging van eis - samengevat - dat de rechtbank: 
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subsidiair gevorderde, stelt Van Opheusden in zijn akte wijziging van eis dat uit de 
correspondentie volgt dat hij zijn eigendom heeft voorbehouden zolang de tegenprestatie 
niet volledig was voldaan. 

4. De beoordeling 

De zakelijke relaties 

4.1. Als eerste ligt de vraag voor of Van Opheusden naast het particuliere gedeelte van 
zijn assurantieportefeuille tevens de zakelijke relaties heeft verkocht aan Cinjee 
Schadeverzekeringen B.V. 

De curator betoogt dat Van Opheusden en Cinjee Schadeverzekeringen B.V. ten aanzien van 
de particuliere relaties van Van Opheusden wel uitvoering aan de overeenkomst hebben 
gegeven maar ten aanzien van de zakelijke relaties niet en dat het blijkbaar de bedoeling van 
partijen is geweest om alle relaties van Van Opheusden over te voeren naar Cinjee 
Schadeverzekeringen B.V. Voorts voert de curator aan dat "wat Cinjee 
Schadeverzekeringen B.V. en Van Opheusden ook zijn overeengekomen met betrekking tot 
de zakelijke relaties, ze hebben er geen uitvoering aangegeven." 

De rechtbank begrijpt dat de curator betoogt dat de bedoelingen van partijen afwijken van 
de letterlijke bewoordingen van de overeenkomst alsmede dat bij de uitleg van hetgeen 
partijen met elkaar zijn overeengekomen ook feiten en omstandigheden mogen worden 
meegewogen die zich hebben voorgedaan na het sluiten van de overeenkomst maar een licht 
kunnen werpen op hetgeen eerder is overeengekomen. 

4.2. Voor de bepaling van de inhoud van een akte is niet slechts van belang wat uit de 
akte zelf blijkt, het komt ook aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over 
en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op 
hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (Haviltex-
maatstaf). Bij de uitleg van hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen mogen ook 
feiten en omstandigheden worden meegewogen die zich hebben voorgedaan na het sluiten 
van de overeenkomst maar een licht kunnen werpen op hetgeen eerder is overeengekomen. 

De curator beroept zich op de volgende omstandigheden: 
a. de zakelijke relaties zijn ex artikel 6:159 lid 1 BW overgedragen aan Cinjee 

Schadeverzekeringen B.V., er is sprake van contractsovername met mededeling aan 
de verzekeraars (productie 1 conclusie van antwoord); 

b. op grond van artikel 4:102 Wft is Cinjee Schadeverzekeringen B.V. voor de 
verzekeraars de bemiddelaar van alle overgevoerde polissen en daarmee 
rechthebbende op de provisies; 

c. de overnamesom is bepaald inclusief zakelijke relaties, dit blijkt uit het 
verpandingsborderel (onder 12 conclusie van antwoord); 

d. gezien de inhoud van het verpandingsborderel wilden partijen de zakelijke relaties 
ook verpanden aan Van Opheusden; 

e. partijen hebben niet geprobeerd om de situatie te herstellen, ook niet nadat Van 
Opheusden kon constateren dat hij geen provisie meer ontving uit de zakelijke 
portefeuille. 
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4.2.1. Van Opheusden heeft ter comparitie uitleg gegeven over de door de curator 
aangevoerde omstandigheden. Hij heeft als volgt gereageerd: 
ad a. de brieven die als productie 1 door de curator zijn overgelegd zijn aldus opgesteld 
omdat de transactie anders administratief niet uit te voeren viel omdat de particuliere relaties 
naar Cinjee gingen en Cinjee voor de zakelijke relaties de back office ging regelen; 
ad b en e. Cinjee zou vervolgens de zakelijke relaties terug overvoeren op naam van Van 
Opheusden. Aan Aegon is op 10 februari 2011 een brief terzake verzonden (productie 19 
van Van Opheusden); 

ad d en e. Van Opheusden heeft er erg lang achteraan moeten zitten om de verpanding tot 
zekerheid voor de betaling van de koopsom te regelen. Toen dit stuk uiteindelijk kwam, 
heeft Van Opheusden het maar ondertekend. Het was weliswaar niet helemaal correct maar 
dan had Van Opheusden ten minste iets. 

4.2.2. Gelet op de gemotiveerde en in het licht van de geschetste omstandigheden 
aannemelijke verklaringen van Van Opheusden over de gang van zaken, doen de door de 
curator gestelde omstandigheden niet af aan de duidelijke bewoordingen van de 
overeenkomst, en dan met name de artikelen 1 lid 1, 8 lid 2 en 15 (zie 2.2) in samenhang 
met de daaraan voorafgaande e-mail (zie 2.1). In die e-mail staat expliciet vermeld dat: 
- Cinjee Advies de particuliere portefeuille koopt; 
- uitgesloten van de koop is de zakelijke portefeuille; 
- Van Opheusden het recht verkreeg om op termijn de zakelijke portefeuille te verkopen aan 
Cinjee Advies, 

- Cinjee Advies diensten voor Van Opheusden zou gaan verrichten voor een hooguit 
kostendekkend tarief maar dat zij tot dit aanbod bereid was gezien de aantrekkelijke 
particuliere portefeuille. 

Het beroep van de curator op de inhoud van de pandakte/verpandingsborderel 
respectievelijk de (vervolg)-pandakte waarin volgens de curator staat dat partijen ook de 
zakelijke relaties aan Van Opheusden wilden verpanden, slaagt evenmin. Zowel in de 
pandakte als in de (vervolg)-pandakte hebben partijen het begrip assurantieportefeuille als 
volgt omschreven: "met assurantieportefeuille steeds wordt bedoeld de 
assarantieportefezillle zoals gedefinieerd in de koopovereenkomst (bijlage 1); ". Zoals 
hiervoor is overwogen zijn de bewoordingen van de koopovereenkomst duidelijk, in die zin 
dat van de koop de zakelijke portefeuille van Van Opheusden was uitgesloten. De 
redenering van de curator dat de verpanding wel ziet op de zakelijke klanten van Van 
Opheusden kan dan ook niet worden gevolgd. 

Het vorenstaande rechtvaardigt de slotsom dat in de overeenkomst de bedoelingen van de 
partijen bij die overeenkomst correct zijn weergegeven, te weten dat de zakelijke 
portefeuille was uitgesloten van de transactie tussen Van Opheusden en Cinjee 
Schadeverzekeringen B.V. 

4.2.3. De opmerking van de curator ter gelegenheid van de comparitie van partijen dat hij 
navraag heeft gedaan bij de heer Kooistra en bij mevrouw Dekker-Cinjee, en dat zij zich - 
voor zover zij zich iets konden herinneren - met betrekking tot deze portefeuille geen 
uitzonderingen konden herinneren, is onvoldoende om het vorenstaande te weerleggen. 
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4.3. Het argument van de curator dat er geen juridische grond is om hem te veroordelen 
tot het ongedaan maken van de ontstane situatie, die bovendien - zoals hij stelt - reeds lang 
voor faillissement door de betrokken partijen is bewerkstelligd, gaat niet op. Ten eerste 
geldt dat de zakelijke relaties geen onderdeel vormen van de faillissementsboedel. Voorts 
kan met inachtneming van het vorenstaande niet worden geoordeeld dat Van Opheusden de 
ontstane situatie heeft bewerkstelligd maar dat dit veeleer te wijten is aan Cinjee 
Schadeverzekeringen B.V. en/of Cinjee Advies B.V. Er is bovendien geen sprake van 
ongedaanmakingsverbintenissen als bedoeld in artikel 6:271 13W. Het gaat erom dat de 
curator richting derden duidelijkheid schept ten aanzien van de - hiervoor weergegeven - 
juridische en feitelijke situatie. 

4.4. De curator heeft nog betoogd dat de enige grond voor de boedel om voor verificatie 
aan een individuele schuldeiser een uitkering te doen, een (samenwerkings)overeenkomst 
tussen Van Opheusden en de boedel zou zijn en dat de curator een zodanige overeenkomst 
niet kent en hem evenmin is gevraagd om een dergelijke overeenkomst gestand te doen. Er 
is dan ook geen grond om de curator te veroordeling tot betaling van eventueel ontvangen 
provisies, aldus de curator. 

4.4.1. Zoals hiervoor is overwogen, waren de zakelijke relaties uitgezonderd van de 
transactie tussen Van Opheusden en Cinjee Schadeverzekeringen B.V. zodat het betoog van 
de curator reeds daarom faalt. 

4.5. Gelet op het hiervoor overwogene liggen de vorderingen van Van Opheusden 
aangehaald onder 3.1.1 en 3.1.2 voor toewijzing gereed. 

Verpanding? 

4.6. Het volgende onderdeel van de vordering van Van Opheusden ziet op de 
geldigheid van het op het verkochte deel van de assurantieportefeuille gevestigde pandrecht. 
In dat licht dient allereerst de vraag te worden beantwoord in hoeverre een 
assurantieportefeuille als zodanig vatbaar is voor verpanding, zoals Van Opheusden stelt en 
de curator betwist. 

4.7. Een assurantieportefeuille is vatbaar voor verpanding voor zover sprake is van een 
goed dat vatbaar is voor overdracht (artikel 3:228 BW jo. artikel 3:83 BW). Dat is naar het 
oordeel van de rechtbank niet het geval. 

4.7.1. Van Opheusden betoogt dat - kort gezegd — uit de Wft voortvloeit dat een 
assurantieportefeuille als zelfstandig (voorwerp van) vermogensrecht voor overdracht 
vatbaar is en dat daar dus ook een pandrecht op kan worden gevestigd. Dit betoog gaat niet 
op. Het begrip portefeuille zoals dat wordt gebruikt in de artikelen 4:102 en 4:103 Wft ziet 
op de relatie tussen verzekeraar en bemiddelaar. De aldaar bedoelde overdraagbaarheid 
sorteert geen goederenrechtelijk effect. Artikel 4:104 Wft biedt evenmin een aanleiding om 
tot de slotsom te komen dat een pandrecht kan worden gevestigd op een 
assurantieportefeuille. Dit artikel biedt in feite een goodwillbescherming. Uit de Wft kan 
derhalve niet worden afgeleid dat overdracht van de assurantieportefeuille als zodanig 
mogelijk is, zodat de Wft evenmin een basis biedt voor de verpanding van de 
assurantieportefeuille als zodanig. 
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4.7.2. Nu er (ook) geen (andere) wettelijke regeling is die de (goederenrechtelijke) 
overdracht en levering van een portefeuille als zelfstandig goed mogelijk maakt, moet de 
conclusie zijn dat geen pandrecht is gevestigd op de assurantieportefeuille als zodanig. In 
zoverre faalt het betoog van Van Opheusden. 

4.8. Dit neemt niet weg dat wel op afzonderlijke onderdelen van de 
assurantieportefeuille een pandrecht kan worden gevestigd conform de eisen die voor het 
betreffende goed gelden. Daarbij wordt vooropgesteld dat, zoals hiervoor reeds is 
aangehaald onder 4.2.2, in de akte van verpanding door partijen is verwezen naar de 
overeenkomst. In de overeenkomst staat omschreven wat door partijen onder de 
assurantieportefeuille werd verstaan, te weten: 

a. de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie en het recht op 
beheer, (waaronder het recht op premie-incasso), verbonden aan de 
verzekeringen welke verkoper in beheer heeft. Tot het recht op beheer behoren 
alle cliënt- en contractgegevens behorende bij de kring van relaties, die door 
bemiddeling van de verkoper overeenkomsten van verzekering en/of 
financiering bij verzekeringsmaatschappijen hebben gesloten en tot het tijdstip 
van de koop en verkoop zijn gecontinueerd 

b. alle boeken, correspondentie, (computer)bestanden en andere bescheiden 
betrekking hebbende op de hiervoor sub a. vermelde rechten. 

4.8.1. Ten aanzien van de hierboven onder a genoemde rechten is een rechtsgeldig 
pandrecht gevestigd wat betreft de vorderingen die voortvloeien uit het daar genoemde recht 
op provisie. Voor het vestigen van een pandrecht op die vorderingen is nodig een 
authentieke of geregistreerde onderhandse akte ex artikel 3:239 BW. Van Opheusden en 
Cinjee Schadeverzekeringen hebben de op 13 oktober 2010 aan de Belastingdienst ter 
registratie aangeboden stukken (zie 2.5) en een (vervolg)-pandakte (zie 2.6) opgesteld zodat 
daarmee aan bedoelde eis is voldaan. Vervolgens heeft de advocaat van Opheusden op 7 juli 
2011 mededeling gedaan (zie 2.7) als bedoeld in lid 3 van artikel 3:239 BW; vanaf dat 
moment is derhalve sprake van een openbaar pandrecht. 

4.8.2. Voor een bezitloos pandrecht op de onder b genoemde roerende zaken (art. 
3:236 BW) bestaat de vestigingshandeling (eveneens) in een geregistreerde onderhandse 
akte. Aan die eis is door de bij de verpanding betrokken partijen voldaan door het opstellen 
van de twee hiervoor aangehaalde akten van verpanding. 

4.8.3, Het vorenstaande brengt met zich dat de pandrechten op de beide omschreven 
onderdelen van de assurantieportefeuille rechtsgeldig zijn gevestigd. In zoverre kan de 
gevorderde verklaring voor recht worden gegeven. De rechtbank tekent daarbij aan dat in 
deze procedure niet aan de orde is wat de gevolgen zijn voor het pandrecht op de 
provisievorderingen en de roerende zaken door het intussen ingetreden faillissement. Zo is 
bijvoorbeeld thans niet aan de orde in hoeverre dit pandrecht meebrengt dat Van Opheusden 
recht zou hebben op betaling (door derden of de curator) van provisievorderingen, zodat de 
rechtbank dat in het midden zal laten. 

4.8.4. De curator heeft nog een beroep gedaan op vernietiging van de verpanding op 
grond van de pauliana (zie 2.9). Voor zover de curator daarbij het oog heeft op de 
rechtshandeling waarbij partijen de vestiging van een pandrecht zijn overeengekomen (op 8 
april 2010) faalt het omdat uit de stellingen van de curator niet voortvloeit dat Van 
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Opheusden op dat moment het faillissement van Cinjee en een tekort daarin met een 
redelijke mate van waarschijnlijkheid had moeten voorzien; de bewijsvermoedens van 
artikel 43 Fw zijn niet aan de orde. Ook het beroep van de curator op artikel 47 Fw faalt. 
Voor vernietiging op grond van artikel 47 Fw is vereist dat Van Opheusden ten tijde van de 
verpanding wist dat het faillissement van Cinjee reeds was aangevraagd, althans dat de 
verpanding het gevolg was van samenspanning tussen Cinjee en Van Opheusden, waarbij 
bij beide partijen het oogmerk heeft voorgezeten van begunstiging van Van Opheusden 
boven andere schuldeisers. De curator heeft niet gesteld, laat staan onderbouwd, dat daarvan 
sprake was. 

Rente 

4.9. Tegen de gevorderde wettelijke rente noch de ingangsdatum is verweer gevoerd, 
zodat deze zal warden toegewezen zoals gevorderd, met dien verstande dat ten aanzien van 
de provisies die na 18 maart 2013 zijn ontvangen geldt dat de wettelijke rente zal zijn 
verschuldigd veertien dagen na ontvangst van deze gelden. 

Proceskosten 

4.10. De curator zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld 
in de proceskosten, aan de zijde van Van Opheusden begroot op: 
verschotten C 92,82 
griffierecht E 274,00 
advocaatkosten e 1.356,00(3  punten* x tarief II â€452,00) 

1.722,82 
*(dv, conclusie incident, cvp) 

4.11. Voor een zelfstandige veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de 
kostenveroordeling ook voor deze nakosten (E 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, 
onder de voorwaarde dat de curator niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis 
heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een 
bedrag van E 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de 
uitspraak) een executoriale titel oplevert. 

5. De beslissing 

De rechtbank 

5.1. gebiedt de curator om de maatschappijen en volmachtbedrijven die zijn genoemd 
in producties 7 en 8 bij dagvaarding bij aangetekend schrijven, en al degenen die het 
betreffen, met een brief met de aanhef "to whom it may concern", mede te delen dat met de 
in die producties 7 en 8 genoemde natuurlijke of rechtspersonen gesloten 
verzekeringsovereenkomsten behoren tot de assurantieportefeuille van Van Opheusden en 
niet behoren tot de failliete boedel van enige Cinjee-vennootschap althans al datgene te doen 
wat redelijkerwijs noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de in producties 7 en 8 
genoemde maatschappijen en volmachtbedrijven in relatie tot de zakelijke portefeuille als 
bedoeld in het lichaam van de dagvaarding op geen enkele wijze hinder of beperking 
ondervinden van het faillissement van de Cinjee-vennootschappen; 
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5.2. veroordeelt de curator om aan Van Opheusden tegen deugdelijk bewijs van 
kwijting te voldoen de op de boedelrekening van de gefailleerde Cinjee-vennootschappen 
(eventueel te) ontvangen provisies voortvloeiende uit het beheer van de zakelijke 
portefeuille zoals in het lichaam van de dagvaarding bedoeld van en door Van Opheusden 
sedert 19 juli 2011, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over dit bedrag te rekenen 
vanaf 18 maart 2013 tot aan de dag der algehele voldoening en voor zover de provisies zijn 
ontvangen na 18 maart 2013 de wettelijke rente veertien dagen na ontvangst; 

5.3. verklaart voor recht dat het ten behoeve van Van Opheusden gevestigde pandrecht 
op het verkochte deel van de assurantieportefeuille dat ziet op: 
a. de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie, verbonden aan de 
verzekeringen welke verkoper in beheer heeft; 
b. alle boeken, correspondentie, (computer)bestanden en andere bescheiden 
betrekking hebbende op het verkochte deel van de assurantieportefeuille, 
rechtsgeldig is gevestigd, bestaat en niet is vernietigd; 

5.4. veroordeelt de curator in de proceskosten, aan de zijde van Van Opheusden begroot 
op € 1.722,82, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum 
van dit vonnis; 

5.5, verklaart het vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad; 

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af. 

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Eerdhuijzen, mr. F. Damsteegt-Molier en 
mr. D. van Dooren en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2015. 

VOOR AFSCERIFf 
AFGEGEVEN 

De griffier van de 
rechtbank Rotterdam 

2294/2148/2457 





n naam van de Koning 

K ROTTERDAM 

Afdeling privaatrecht 
Team haven en handel 

Vonnis van 4 mei 2016 

in de zaak 

met zaaknummer / rolnummer: C/10/482893 / HA ZA 15-862 

van 

Dick SCHRJEUDER 
h.o.d.n. "Schreuder Assurantiën", 
wonende te Sittard, gemeente Geleen, 
eiser, 

0 advocaat mr. J.J.C. Delahaye te Maastricht, 

tegen 

Mr. C.F.W.A. HAMM 
in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Holding Cinjee Advies B.V. en 
Cinjee Schadeverzekeringen B.V., 
kantoorhoudende te Rotterdam, 
gedaagde, 
advocaat mr. J.P.M. Borsboom te Rotterdam. 

Partijen zullen hierna "Schreuder" en "de Curator" genoemd worden. De gefailleerde 
vennootschappen worden hierna tezamen "Cinjee" en ieder afzonderlijk "Holding Cinjee" 
respectievelijk "Cinjee SV" genoemd. 

1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
de dagvaarding van 29 juli 2015, met 12 producties; 
de conclusie van antwoord, tevens verzoekschrift als bedoeld in artikel 392 Rv, met twee 
producties; 
het tussenvonnis van 18 november 2015, waarbij een comparitie van partijen werd 
bevolen; 
de door de rechtbank voor die comparitie aan partijen toegezonden zittingsagenda; 
de antwoordakte met betrekking tot het verzoek als bedoeld in artikel 392 Rv; 

- de akte houdende wijziging van eis; 
de brief van de Curator van 12 januari 2016, met één productie; 
de aantekeningen comparitie aan de zijde van Schreuder; 
de samenvatting standpunten aan de zijde van de Curator; 
het proces-verbaal van comparitie van 14 januari 2016. 
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1.2. Zoals in het proces-verbaal van comparitie vermeld, hebben partijen vonnis, 
respectievelijk een beschikking gevraagd. 

2. De feiten 

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet (voldoende) betwist, gaat de rechtbank uit van de 
volgende feiten. 

2.1. Schreuder bemiddelde als assurantietussenpersoon bij de totstandkoming van 
verzekeringsovereenkomsten tussen verzekeraars en verzekeringnemers. Daartoe had 
Schreuder diverse samenwerkingsovereenkomsten met diverse financiële ondernemingen 
waaronder vooral verzekeraars gesloten. 

2.2. Holding Cinjee is de moedermaatschappij van Cinjee SV. Deze vennootschappen 
vormden — tezamen met andere met hen in een groep verbonden vennootschappen — een 
assurantiebemiddelingsbedrijf. Dat assurantiebemiddelingsbedrijf heeft in de jaren 2008 — 
2010 diverse assurantieportefeuilles van assurantietussenpersonen gekocht. 

2.3. Op initiatief van Cinjee zijn Schreuder en Cinjee SV in maart 2010 een 
overeenkomst betreffende de koop, verkoop en levering van de assurantieportefeuille van 
Schreuder aangegaan, die zij hebben vastgelegd in een door hen in maart 2010 ondertekend 
contract (productie 2 van Schreuder), hierna aangeduid als: het Contract. 
Het Contract is opgesteld door Cinjee. Over de bepalingen van het concept voor het Contract 
is niet onderhandeld, geen van de bepalingen is aangepast. Slechts over de koopprijs en de 
opdeling daarvan in een stakingslijfrente en een winstrecht (artikel 3 van het Contract) is 
onderhandeld. De uitkomsten daarvan zijn in het Contract opgenomen. 
Die overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen: 

"Koop en verkoop 
Artikel 1  

1. Verkoper zal per 1 april 2010 zijn assurantieportefeuille verkopen aan koper, die deze per 
gelijke datum van verkoper zal kopen, waarbij onder assurantieportefeuille verstaan wordt: 
a. de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie en het recht op beheer (waaronder 
het recht op premie-incasso) verbonden aan de verzekeringen welke verkoper in beheer heeft en welke 
zijn weergegeven op bijlage 1. Tot het recht op beheer behoren alle cliënt- en contractgegevens 
behorende bij de kring van relaties, die door bemiddeling van de verkoper overeenkomsten van 
verzekering en/of financiering bij verzekeringsmaatschappijen hebben gesloten en tot het tijdstip van 
de koop en verkoop zijn gecontinueerd. 
b. alle boeken, correspondentie, (computer)bestanden en andere bescheiden betrekking 
hebbende op de hiervoor sub a. vermelde rechten. 
1. Vanaf de in lid 5 te noemen leveringsdatum is de prolongatieprovisie behorende bij de 
verkochte assurantieportefeuille voor rekening van de koper. De verkoper is verplicht om de door hem 
nog ontvangen prolongatieprovisie inzake de maanden april en mei, die overeenkomstig het bepaalde 
in de vorige zin voor rekening van de koper komt, direct door te betalen naar bankrekeningnurnmer 
12.01.35.043 ten name van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. te Sliedrecht, 
2. Koper neemt nadrukkelijk geen vorderingen of schulden van verkoper over. 
Verkoper zal de rekeningen courant met de verzekeringsmaatschappijen en eventuele andere financiële 
instellingen afsluiten en de eventuele debetsaldi vóór de leveringsdatum aanzuiveren. Verkoper zal 
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voorts bestaande rekeningen courant met relaties afwikkelen zodat ter zake geen vorderingen of 
schulden meer aanwezig zijn. 

3. 1..] 
4. De levering en aanvaarding van de in lid 1 sub a vermelde rechten per 1 april 2010 zal 
geschieden door ondertekening door partijen van deze overeenkomst en voor zover nodig door het ter 
beschikking stellen van de benodigde informatie/gegevens. De koper verzorgt de mededeling van de 
overdracht aan de verzekeringsmaatschappijen, waaraan verkoper uiteraard verplicht is mee te werken. 
De levering en aanvaarding van de in lid 1 sub b vermelde zaken wordt geacht op de datum van levering 
van de assurantieportefeuille te hebben plaatsgevonden door feitelijke overgave door verkoper aan 
koper. 

[•-] 
Garanties 
Artikel 2  

Verkoper staat er jegens koper voor in dat: 

de assurantieportefeuille eigendom is van de verkoper en verkoper bevoegd is om de 
assurantieportefeuille te vervreemden; 

de levering van de assurantieportefeuille en de andere rechten geschiedt in onbezwaarde vrije 
eigendom, vrij van gebruiksrechten en zonder eigendomsvoorbehoud ten behoeve van een 
derde; 

[..] 
het verkochte vrij is van beslag en niet in pand is gegeven, in welke vorm dan ook; 

Koopprijs 
Artikel 3  

De overdrachtsprijs is ais volgt door partijen vastgesteld: 
1. De koopprijs voor de assurantieportefeuille wordt door partijen vastgesteld op E 275.000, 
berekend door de doorlopende provisie voor levensverzekeringen in de portefeuille, voorlopig gesteld 
op 50.000,- met de factor 5,5 te vermenigvuldigen. Bovenstaande berekening is gebaseerd op een 
doorlopende jaarprovisie van E 50.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op een totaalbedrag van de rekening 
courant per 1 april 2010. Nadat de verzekeraars de doorlopende jaarprovisie (gebaseerd op naar het 
agentschap van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. overgevoerde polissen per 1 april 2010) definitief 
hebben opgegeven, wordt de ovemarnesom slechts aangepast, wanneer de doorlopende provisie een 
afwijking vertoont van meer dan E 1.000,- op jaarbasis. Uiteraard wordt dan wel de bovenstaande 
prijsfactor toegepast. 
2. Betaling van de koopprijs voor de assurantieportefeuille geschiedt in twee afzonderlijke 
delen: 

Betaling tegen een stakingslijfrente 

Voor een bedrag van E 175.000,- zal er een betaling plaatsvinden op basis van een stakingslijfrente. De 
betaling van de koopprijs voor dit deel van de assurantieportefeuille geschiedt in 108 termijnen. In de 
koopprijs is een rente verdisconteerd tegen een rentepercentage van 3%. De maandelijkse 
lijfrentetermijnen bedragen E 1.620,37. 
3. De betaling van de eerste termijn zal plaatsvinden op 21 mei 2010. De laatste termijn vervalt 
op 21 april 2019. [A 
4. Na de betaling van de laatste termijn, genoemd in lid 3, is koper tegenover verkoper volledig 
gekweten. 

[..] 
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Betaling tegen een winstrecht 

6. Voor een bedrag van € 100.000,- zal er een betaling plaatsvinden op basis van een winstrecht, 
inhoudende dat door de koper gedurende een periode van 108 maanden een percentage van de 
prolongatieprovisie van de verkochte assurantieportefeuille, te verminderen met eventuele door 
verzekeringsmaatschappijen of gevolmachtigden in rekening te brengen incassokosten, aan de 
verkoper zal worden betaald. 

Zekerheid/eigendomsvoorbehoud 
Artikel 4  

1. Tot zekerheid voor de nakoming door de koper van haar verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst zal de koper ten behoeve van de verkoper een pandrecht, eerste in rang, vestigen op de 
door de verkoper verkochte assurantieportefeuille. 
De vestiging van het pandrecht zal geschieden bij afzonderlijke akte van pandrecht, waaraan jaarlijks 
een pandlijst zal worden toegevoegd. 
2. De koper verplicht zich de pandakte te registreren bij de Inspectie Registratie en Successie 
van de Belastingdienst. De koper verplicht zich voorts om jaarlijks, aan de hand van de 
portefeuillegegevens uit haar geautomatiseerde systeem een pandlijst op stellen en deze tot de pandakte 
behorende pandlijsten bij genoemde inspectie te registreren. Bij het opstellen van de pandlijsten wordt 
rekening gehouden met de het totaalbedrag van de nog te betalen termijnen. 
3. Gedurende de periode waarin de verkoper recht heeft op de winstrechttennijnen, genoemd in 
artikel 3, is het de koper niet toegestaan om het gedeelte van de gekochte assurantieportefeuille, waarop 
ten behoeve van de verkoper een pandrecht rust, in eigendom over te dragen of te bezwaren met een 
tweede pandrecht. Van het bepaalde in de vorige volzin is uitgezonderd de overdracht van de 
portefeuille aan een rechtspersoon waarvan de koper direct of indirect alle aandelen houdt. 
4. De koper verplicht zich om de pandakte te registreren bij de Inspectie Registratie en 
Successie van de Belastingdienst. De koper verplicht zich voorts om jaarlijks, 
nadat de omvang van de prolongatieprovisie in de portefeuille is vastgesteld, de tot de pandakte 
behorende pandlijsten bij genoemde inspectie te registreren. Bij het vaststellen van de pandlijsten wordt 
rekening gehouden met het totaalbedrag van de nog te betalen termijnen. 
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 maakt de verkoper gedurende de periode dat hij 
recht heeft op winstrechttermijnen een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de verkochte 
assurantieportefeuille voor het geval dat: 
a, ten behoeve ven de koper dan wel rechtsopvolger een faillissementsaanvraag wordt 

ingediend, 
b. door de koper dan wel haar rechtsopvolger surseance van 
c. betaling wordt aangevraagd, 

[..] 
Nadere bepalingen met betrekking tot de assurantieportefeuille 

Artikel 5  

1. Gedurende de periode dat de verkoper nog recht heeft op de termijnen zal de verkochte 
assurantieportefeuille in de administratie van de koper zodanig afzonderlijk worden geadministreerd 
dat de omvang van de assurantieportefeuille traceerbaar is. 
2. De koper verplicht zich met betrekking tot de aldus afzonderlijk geadministreerde 
assurantieportefeuille tot het volgende: 

Aan de verzekeringen die behoren tot de assurantieportefeuille zat een codering worden 
gegeven, waardoor deze als zodanig herkenbaar en traceerbaar zijn; 

4 mei 2016 
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Nieuwe schadeverzekeringen, gestoten bij relaties van de verkochte assurantieportefeuille, 
zullen tot de afzonderlijk geadministreerde assurantie portefeuille behoren; 

Eenmaal per jaar zal de koper aan de verkoper een portefeuilleoverzicht overhandigen. Dit 
overzicht is samengesteld op basis van externe informatie met betrekking tot de portefeuille 
en bevat een overzicht op relatieniveau: per maatschappij en per branche: 

Bewilliging 
Artikel 7  

Indien en voor zover één of meer der betrokken verzekeraars goedkeuring en medewerking 
aan de overdracht van rechten ingevolge deze overeenkomst, voor zover vereist ingevolge de Wet 
financieel toezicht (Wft), onthoudt, zal deze overeenkomst nadere aanpassing behoeven. De aanpassing 
zal zodanig dienen te zijn dat de nieuwe overeenkomst hetgeen in deze overeenkomst is bepaald zoveel 
mogelijk benadert. 
Overigens heeft zich dit tot op heden nog nooit voorgedaan aan de zijde van koper. 
2. Ten aanzien van het gedeelte van de assurantieportefeuille waarvoor wel goedkeuring en 
medewerking als hiervoor bedoeld wordt verkregen, zal het in deze overeenkomst bepaalde zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn. 
{..]" 

2.4. Op initiatief van Cinjee is een twintigtal brieven aan de financiële ondernemingen, 
vooral verzekeraars, met wie Schreuder samenwerkingsovereenkomsten had lopen opgesteld, 
conform een door Cinjee opgesteld model. Cinjee en Schreuder hebben die brieven op het 
kantoor van Cinjee ondertekend in februari of maart 2010. Vervolgens zijn die brieven aan de 
financiële ondernemingen verstuurd. 
Die brieven bevatten de volgende bewoordingen: 

Aan: [in te vullen de naam en het adres van de 
financiële onderneming; rechtbank] 
t.a.v. TP-administratie 

Betreft: overvoer van portefeuille t.n.v. Schreuder Assurantiën. 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij deel ik u mede, dat vanaf 1 april 2010 de provisierechten van de hypotheek, leven- en 
schadeverzekeringen alsmede de bancaire posten t.n.v. Schreuder Assurantiën met agentschapnummer 

 zijn overgedragen aan: Cinjee Schadeverzekeringen B.V., Kubus 152, 33641 DO 
Sliedrecht, met hoofdagentschapnummer  

De gewenste incassomethode is geheel MAATSCHAPPIJ-1NCASSO. 

De overdracht vindt plaats tegen winstrecht. Dit impliceert dat de huidige agentschapriummers in stand 
moeten worden gehouden en er een afzonderlijke financiële administratie moet worden uitgevoerd. 
De tenaamstelling van het huidige agentschapnummer van Schreuder Assurantiën dient te worden 
gewijzigd in Cinjee Schadeverzekeringen B.V. (v/h Schreuder Assurantiën) zodat de overgenomen 
portefeuille apart geadministreerd kan worden. Tevens dienen de bank- en adresgegevens te worden 
gewijzigd in de gegevens van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. 
Vanaf 1 april 2010 wordt ten behoeve van verkoper pandrecht gevestigd op de (zich in Schreuder 
Assurantiën bevindende) assurantieportefeuille. Voorgaande impliceert dat de huidige 
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agentschapnummers in stand moeten worden gehouden aangezien er een afzonderlijke financiële 
administratie moet worden gevoerd. 

Schreuder Assurantiën draagt zelf zorg voor de afhandeling van haar rekening-courantschulden en 
vorderingen t.o.v. de verzekeraar tot 1 april 2010 (moment waarop de verzekeraar de wijzigingen heeft 
uitgevoerd). 

Deze brief is door zowel Cinjee Schadeverzekeringen B.V. als Schreuder Assurantiën ondertekend, ter 
bevestiging van bovenstaande. Bij vragen kunt u bellen naar Cinjee Schadeverzekeringen B.V.; 0184-
433060. 
Met vriendelijke groeten, 

Nieuwe tussenpersoon 
Cinlee Schadeverzekeringen B.V. 
Kubus 152 
3364 00 Sliedrecht 

Vorige tussenpersoon  
Schreuder Assurantiën 
Frans Halsstraat 13 
6137 TP Sittard 

M. Cinjee D. Schreuder  

M. Dekker-Cinjee 
 1, 

2.5. Schreuder heeft van diverse financiële ondernemingen (verzekeraars) waarmee hij 
samenwerkingsovereenkomsten had, bevestigingen ontvangen dat de rechtsverhouding was 
overgedragen aan Cinjee. 
Zo schreef Europeesche Verzekeringen bij brief van 3 maart 2010 onder meer het volgende 
aan Schreuder: 

"Geachte heer Schreuder, 
Met verwijzing naar de door ons ontvangen correspondentie bevestigen wij, dat wij uw agentschap per 
heden hebben overgeschreven op naam van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. (v/h Schreuder 
Assurantiën). 

Bij de beëindiging van onze relatie danken wij u voor het vertrouwen, dat u aan onze maatschappij 
heeft geschonken." 

Zo schreef Zwitserleven bij brief van 17 mei 2010 onder meer het volgende aan Schreuder: 

"Geachte relatie, 
Ik laat u graag weten dat wij akkoord gaan met de overdracht van uw portefeuille aan: Cinjee Advies 
te SL1EDRECHT 

Overdracht 

De overdracht is/wordt geeffectueerd per 1 juni 2010 
Na verrekening van het saldo in uw rekening-courant zullen wij uw tussenpersoonsnummer in onze 
administratie doorhalen. 

Zonder uw tegenbericht nemen wij aan dat u de betrokken verzekerde(n)/ verzekeringnemers(s) van 
deze wijziging op de hoogte brengt." 

2.6. Bij de ondertekening van het Contract op het kantoor van Cinjee in maart 2010 heeft 
Schreuder de ongeveer 2000 cliëntendossiers overhandigd aan Cinjee. Bij die gelegenheid 
heeft Schreuder ook een door Cinjee opgestelde standaardbrief van Schreuder en Cinjee 
gezamenlijk aan de cliënten van Schreuder (conform productie 12 van Schreuder) 
afgewikkeld. Cinjee had etiketten gemaakt voor de brieven aan de cliënten. 
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2.7. Cinjee heeft een "Borderel (Verpanding van Assurantieportefeuille)" (hierna; 
Borderel) opgesteld en dat stuk bij brief van 14 oktober 2010 aan Schreuder toegestuurd. 
In die brief staat onder meer het volgende: 

"Hierbij ontvangt u twee exemplaren van het borderel (verpanding van assurantieportefeuille). 
Wij verzoeken u om het originele borderel ondertekend retour te zenden. Dit borderel zullen wij dan 
naar de Belastingdienst sturen, zodat het verpand kan worden. De kopie van het borderel kunt ii 
bewaren voor uw eigen administratie. 
Tevens ontvangt u een kopie van de portefeuilleoverzichten, die wij gebruikt hebben voor het opstellen 
van de pandlijst. U kunt dan aan de hand van deze gegevens, de waarde van u portefeuille controleren." 

In het Borderel staat onder meer het volgende: 

"Aan: 
Schreuder Assurantiën 
Frans Halsstraat 13 
6137 TP Sittard 

Ter voldoening aan de jegens u bestaande verplichtingen tot verpanding van de assurantieportefeuille. 
geven wij bij deze aan u in pand, de bij ons in beheer zijnde assurantieportefeuille. Als volgt 
gespecificeerd: 
De specificatie van de portefeuille Schreuder Assurantiën is als volgt: 

Datum: 
Naam eerste verzekerde 
Naam laatste verzekerde 
Totaal termijn provisie 
Naam maatschappij 

Afkomstig van overname 

: 27-02-2010 
J.R.M. Rokx 

: A.H.P. Stijnen 
:€ 112,70 
: Aegon 

: Schreuder Assurantiën 

Aantal pagina's 
Polisnummer 
Polisnummer 
Agentschapnr 
Tenaarnstelling 

:4 
: 0273850 
:401674104 

476317 
: Cinjee Advies v/h 
Schreuder Assurantiën 

Datum: : 27-02-2010 Aantal pagina's :4 
Naam eerste verzekerde : D. Schreuder h/o Dick Polisnummer : 985038 
Naam laatste verzekerde : Schrojenstein Polisnummer : 818248 
Totaal termijn provisie : 358,85 Agentschapnr : 5552 
Naam maatschappij : Arag Tenaamstelling : Cinjee Advies v/h 

Schreuder Assurantiën 
Afkomstig van overname : Schreuder Assurantiën 

Datum : : 24-06-2010 Aantal pagina's : 25 
Naam eerste verzekerde :J.R. Baptistia Polisnummer : 81513482 
Naam laatste verzekerde : H.H. Eijkenboom Polisnummer :50028211 
Totaal termijn provisie € 26.313,56 Agentschapnr : 96020 
Naam maatschappij Bruns ten Brink Tenaamstelling : Cinjee Advies v/h 

Schreuder Assurantiën 
Afkomstig van overname Schreuder Assurantiën 

[..l 

Datum: : 25-02-2010 Aantal pagina's : 33 
Naam eerste verzekerde E.F.A. Haan Polisnurnmer :881134418 
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Naam laatste verzekerde 
Totaal termijn provisie 
Naam maatschappij 

Afkomstig van overname 

C.W.E.G. Dijk 
£ 9.570,43 

: Europeesche 

: Schreuder Assurantiën 

Polisnummer 
Agentschapnr 
Tenaamstelling 

: 835327613 
: 5469 
: Cinjee Advies v/h 
Schreuder Assurantiën 

Datum : 
Naam eerste verzekerde 

: 16-06-2010 
L.T.M. van Eeten 

Aantal pagina's 
Polisnummer : 7134463 

Naam laatste verzekerde : N. de Kroon Polisnummer : 4107208 
Totaal termijn provisie : £ 46,15 Agentschapnr : 4404 
Naam maatschappij : Zwitserleven Tenaamstelling : Cinjee Advies v/h 

Schreuder Assurantiën 
Afkomstig van overname : Schreuder Assurantiën, 

Datum : 12 oktober 2010 
Totaal doorlopende provisie : £ 70.206,38 
Cinjee Advies BV verklaard hierbij dat Cinjee Advies BV tot verpanding van deze assurantieporte-
feuille bevoegd is en dat op de assurantieportefeuille geen beslag is gelegd en geen beperkte rechten 
rusten. (Artikel 3: 23711(12 BW). 

Ondertekening: 
Pandhouder 
Schreuder Assurantiën 
Frans Halsstraat 13 
6137 TP Sittard 

Pandgever 
Cinjee Advies 
Kubus 152 
3364 DG Sliedrecht 

M. Cinjee sr, 
[w.g. D. Schreuder; rechtbank] [w.g. M. Cinjee sr.; rechtbank] 
Datum en plaats: 12 oktober 2010 Stiedrecht". 

Schreuder heeft het door beide partijen ondertekende Borderel teruggestuurd aan Cinjee. 
Cinjee heeft het Borderel laten registreren. 

2.8. Cinjee heeft in de periode mei 2010 tot en met maart 2011 betalingen verricht aan 
Schreuder tot in totaal € 31.063,43. 

2.9. Bij vonnis van 19 juli 2011 is Holding Cinjee in staat van faillissement verklaard. 
Bij vonnis van 26 juli 2011 is Cinjee SV in staat van faillissement verklaard. 
De Curator is aangesteld als opvolgende curator in die faillissementen. 

2.10. Cinjee, dan wel de Curator of zijn rechtsvoorganger heeft het beheer over de 
verzekeringen die deel uit maakten van de assurantieportefeuille van Schreuder overgedragen 
aan SAA Verzekeringen B.V. 

4 rnei 2016 
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3. Het geschil 

3.1. Schreuder vordert na wijziging van eis dat de rechtbank bij voor zoveel mogelijk 
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: 
IA. zal verklaren voor recht dat Schreuder overeengekomen is dat de 
Assurantieportefeuille (zoals omschreven onder punt 4.1* van de inleidende dagvaarding) 
verkocht c.q. overgedragen c.q. geleverd is onder primair een opschortende of subsidiair een 
ontbindende voorwaarde en Schreuder als gevolg van het respectievelijk niet intreden 
daarvan, dan wel juist wel intreden daarvan nog de rechthebbende is op de 
Assurantieportefeuille; en 
IB. de Curator zal veroordelen, binnen twee dagen na betekening van het in deze te 
wijzen vonnis, althans binnen een door Uwe E.A. in goede justitie te bepalen termijn, de 
Assurantieportefeuille (zoals omschreven onder punt 4.1* van de inleidende dagvaarding) ter 
beschikking te stellen aan Schreuder en al hetgeen nodig is te doen om deze 
Assurantieportefeuille opnieuw op zijn naam te registreren, althans een door rechtbank in 
goede justitie te bepalen voorziening, het een en ander op straffe van verbeurte van een 
dwangsom van E 5.000,- per overtreding, althans een door de rechtbank in goede justitie te 
bepalen bedrag, te vermeerderen met een dwangsom van 500,-, althans een door de 
rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding 
voortduurt; en 
IC. zal verklaren voor recht dat de provisievorderingen ten aanzien van de verzekeringen 
die zijn overgedragen op grond van de koopovereenkomst zijn verkocht c.q. overgedragen 
c.q. geleverd onder een opschortende of ontbindende voorwaarde en Schreuder als gevolg van 
het respectievelijk niet intreden daarvan, dan wel juist wel intreden daarvan de rechthebbende 
is op deze provisievorderingen; en 
IIA. zal verklaren voor recht dat Schreuder een (rechtsgeldig) pandrecht heeft (gevestigd) 
op de Assurantieportefeuille (zoals omschreven onder punt 4.1* van de inleidende 
dagvaarding); en 
ID3. De Curator zal veroordelen, binnen twee dagen na betekening van het in deze te 
wijzen vonnis, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, 
medewerking te verlenen aan de executie van het gevestigde pandrecht en de Curator zal 
veroordelen al hetgeen daartoe noodzakelijk is te doen, althans een door de rechtbank in goede 
justitie te bepalen voorziening, het een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom 
van E 5.000,- per overtreding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen 
bedrag, te vermeerderen met een dwangsom van e 500,-, althans een door de rechtbank in 
goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt; en 
IIC. zal verklaren voor recht dat Schreuder een (rechtsgeldig) pandrecht heeft (gevestigd) 
op de verkochte c.q. overgedragen c.q. geleverde provisievorderingen voortvloeiende uit de 
verzekeringen als genoemd in de pandakte die bijgevoegd is als productie 3 bij de 
dagvaarding, althans met betrekking tot door de rechtbank in goede justitie te bepalen 
verzekeringen; en 

zal verklaren voor recht dat Cinjee Schadeverzekeringen B.V., direct voorafgaand 
aan het faillissement, een bedrag van € 353.936,57 aan Schreuder verschuldigd was; 
IV. de Curator in de proceskosten, te vermeerderen met de nakosten zal veroordelen met 
de bepaling dat die kosten moeten worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van 
het vonnis, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn. 

Daartoe stelt Schreuder — samengevat weergegeven — het volgende. 
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3.1.1. Schreuder heeft zijn gehele assurantieportefeuille aan Cinjee SV verkocht en 
geleverd onder de opschortende voorwaarde dat Cinjee SV de volledige koopprijs zou betalen, 
dan wel onder de ontbindende voorwaarde dat Cinjee SV de koopprijs niet tijdig zou betalen. 
Schreuder duidt deze voorwaardelijke verkoop en levering Schreuder aan als 
"eigendomsvoorbehoud". Dat woordgebruik is ook gebezigd in artikel 4, lid 5 van het 
Contract. 
Omdat Cinjee SV de gehele koopprijs niet heeft voldaan, is Schreuder als enige gerechtigd 
gebleven, dan wel opnieuw gerechtigd geworden tot (de provisievorderingen op de financiële 
ondernemingen (verzekeraars) behorende bij) de gehele assurantieportefeuille_ 

3.1.2. Voorts heeft Cinjee SV de assurantieportefeuille aan Schreuder verpand. Subsidiair 
stelt Schreuder zich op het standpunt dat Cinjee SV alle provisievorderingen op ieder van de 
financiële ondernemingen (verzekeraars) voortvloeiende uit de samenwerkings- 
overeenkomsten aan hem heeft verpand. 
De verpanding is overeengekomen in maart 2010 en vastgelegd in artikel 4 van het Contract. 
Vervolgens is het pandrecht gevestigd door het opstellen en door beide partijen ondertekenen 
van het Bardere]. Het Borderel is geregistreerd. 
Aan de hand van het Contract en het Bardere] is voldoende bepaalbaar op welke vorderingen 
op de financiële ondernemingen (verzekeraars) een pandrecht ten behoeve van Schreuder is 
gevestigd. 
De omstandigheden dat het Borderel aan de zijde van Cinjee is ondertekend als "Cinjee 
Advies B.V." en dat een vennootschap met die naam niet bestaat, maakt de verpanding niet 
ongeldig. Tussen de partijen was het immers duidelijk dat met die naam Cinjee SV werd 
bedoeld. Het was Cinjee SV die zich in het Contract ten opzichte van Schreuder had 
verbonden tot het vestigen van pandrecht(en) op (de provisievorderingen op ieder van de 
financiële ondernemingen (verzekeraars) onder) de assurantieportefeuille en het was dezelfde 
die in de overvoerbrieven van maart 2010 aan deze schuldenaren van die vorderingen had 
medegedeeld dat ten behoeve van Schreuder pandrecht werd gevestigd en dat daarom een 
afzonderlijke financiële administratie moest warden gevoerd. 
De omstandigheid dat de provisie een tegenprestatie vormt tegenover (geringe) 
werkzaamheden van de tussenpersoon brengt niet mee dat de provisievorderingen niet vatbaar 
zijn voor overdracht of verpanding. Voor het vestigen van pandrecht(en), noch voor 
verpanding(en) is van belang dat Schreuder, dan wel Cinjee SV werkzaamheden ten aanzien 
van de verzekeringen diende te verrichten. 

3.2. De conclusie van de Curator strekt tot afwijzing van de vorderingen met 
veroordeling van Schreuder in de proceskosten bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis. 
Daartoe voert de Curator — samengevat weergegeven — het volgende aan. 

3.2.1. Anders dan Schreuder stelt, is het niet mogelijk om ten aanzien van een 
assurantieportefeuille de eigendom voor te behouden of een pandrecht te vestigen. 

3.2.2. Eigendomsvoorbehoud kan slechts ten aanzien van een zaak worden bedongen. Een 
assurantieportefeuille is geen zaak, evenmin een vermogensrecht. Een assurantieportefeuille 
bestaat uit een verzameling, wat betreft inhoud en omvang wisselende rechtsverhoudingen. 

3.2,3. Pandrecht kan slechts worden gevestigd op goederen die voor goederenrechtelijke 
overdracht vatbaar zijn. Een assurantieportefeuille is niet voor zodanige overdracht vatbaar. 
Evenmin is het mogelijk pandrecht te vestigen op (toekomstige) provisieaanspraken, omdat 
provisieaanspraken niet voor overdracht vatbare vermogensrechten zijn. 

4 mei 2016 
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Verder betwist de Curator dat rechtsgeldig pandrecht is gevestigd, omdat het Borderel aan de 
zijde van Cinjee is ondertekend als "Cinjee Advies B.V." en er geen vennootschap met die 
naam bestaat. 

Voorts betwist de Curator dat in het Contract of het Borderel rechtsgeldig pandrecht is 
gevestigd op de (individuele) provisievorderingen op (ieder van) de financiële ondernemingen 
(verzekeraars), omdat slechts gesproken wordt over de vestiging van pandrecht op de 
assurantieportefeuille. 
Zo al enig pandrecht is gevestigd, betreft dat slechts de provisievorderingen op de financiële 
ondernemingen (verzekeraars) die bestonden op het moment van verpanding, dus 12 of 14 
oktober 2010. Zodanige vorderingen waren voor het uitspreken van de faillissementen al 
teniet gegaan door betaling of verrekening. 
Provisievorderingen op de financiële ondernemingen (verzekeraars) van na de 
failliet-verklaringen kunnen niet verpand zijn, omdat (a) de bevoegdheid van Cinjee tot 
verpanding door het faillissement was vervallen en (b) het om vorderingen gaat tot betaling 
van tegenprestaties tegenover ten laste van de faillissementsboedel verrichte prestaties. 

3.2.4. Een veroordeling van de Curator tot betaling kan slechts in overeenstemming met de 
regels voor boedelschulden worden uitgesproken, respectievelijk uitgevoerd. Schreuder zal 
moeten afwachten welke plaats zijn vordering zal hebben in de rangorde van de 
boedelschulden. 
De beide faillissementsboedels zijn negatief. 

3.2.5. Schreuder heeft geen belang bij zijn vordering tot verklaring dat Cinjee SV direct 
voorafgaand aan het faillissement een bedrag van € 353.936,57 aan Schreuder verschuldigd 
was, omdat de Curator de vordering van Schreuder reeds voor E 385.000,00 heeft geplaatst 
op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. 

3.3. De Curator heeft bij de conclusie van antwoord op de voet van artikel 392 Rv 
verzocht om aan de Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen voor te leggen en de zaak aan 
te houden totdat de beslissing daarop van de Hoge Raad is ontvangen: 

1. Is een assurantieportefeuille een vermogensrecht? 
2. Kan een assurantieportefeuille voorwerp zijn van een eigendomsvoorbehoud? 
3. Kan een pandrecht worden gevestigd op een assurantieportefeuille? 

Daartoe voert de Curator het volgende aan. 
In de faillissementen van de groep van Cinjee-vennootschappen hebben 190 oud-
tussenpersonen en andere crediteuren een pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud op 
"assurantieportefeuilles" geclaimd. Ook in faillissementen van andere assurantiebedrijven 
worden door crediteuren pandrechten en/of eigendomsvoorbehoud op assurantieportefeuilles 
geclaimd. 
In een aantal van die gevallen worden procedures gevoerd waarbij de vragen naar 
eigendomsvoorbehoud of pandrecht op een assurantieportefeuille van belang zijn. 

3.4. De conclusie van Schreuder strekt tot afwijzing van dat verzoek, kosten rechtens, 
subsidiair tot het stellen van een andere vraag aan de Hoge Raad. 
Daartoe voert Schreuder het volgende aan. 
Over deze onderwerpen zijn al eerder vragen voorgelegd aan de Hoge Raad, die deze toen 
niet heeft beantwoord omdat eerst andere, feitelijke vragen dienden te worden behandeld. Ook 
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in dit geval spelen feitelijke geschilpunten die eerst kunnen en moeten worden behandeld en 
de voorgestelde vragen vervolgens niet meer van belang maken. 
Schreuder acht het niet nodig dat antwoorden worden gegeven op de door de Curator 
voorgestelde vragen. 

Door de procedure van prejudiciële vragen gaat tijd verloren, terwijl door tijdsverloop de 
(rest)waarde van de assurantieportefeuille afneemt. 

3.5. Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van 
belang, nader ingegaan. 

4. De beoordeling 

Holding Cinjee 

4.1. Schreuder richt zijn vorderingen tot de Curator in diens hoedanigheid van curator in 
de faillissementen van zowel Holding Cinjee als Cinjee SV. 
Bij dagvaarding heeft Schreuder diverse stellingen geponeerd over betrokkenheid van 
Holding Cinjee. 

Bij conclusie van antwoord (en nadien) heeft de Curator gemotiveerd betwist dat Holding 
Cinjee betrokken is. 
Vanaf de (voorafgaande aan de) comparitie (toegezonden akte houdende wijziging van eis; 
en in de aantekeningen comparitie van de zijde Schreuder) voert Schreuder geen (feitelijke of 
juridische) grondslag (meer) aan voor enige vordering op (de Curator in diens hoedanigheid 
van curator in het faillissement van) Holding Cinjee. Schreuder is teruggekomen van zijn 
aanvankelijke stellingen over betrokkenheid van Holding Cinjee en neemt nog slechts het 
standpunt in dat Cinjee SV de contractspartij van Schreuder is. 
Daarmee heeft Schreuder niet voldaan aan zijn stelplicht ten aanzien van enige vordering op 
(de Curator in diens hoedanigheid van curator in het faillissement van) Holding Cinjee. Die 
stelplicht omvat, immers, ook de verplichting om inhoudelijk te reageren op weerleggingen 
van stellingen. 

4.2. Daarom zal de rechtbank de vorderingen voor zover gericht tot de Curator in diens 
hoedanigheid van curator in het faillissement van Holding Cinjee afwijzen. 

Cinjee SV 

4.3. Schreuder grondt zijn vorderingen — kort gezegd — op de stellingen dat hij steeds 
rechthebbende op de (uit de) de assurantieportefeuille voorvloeiende provisieaanspraken is 
gebleven (eigendomsvoorbehoud of opschortende voorwaarde voor levering), dan wel dat 
zijn provisieaanspraken wegens wanbetaling door Cinjee SV zijn herleefd (ontbindende 
voorwmrde), respectievelijk dat de provisieaanspraken aan hem zijn verpand. 

4.4. Het woord "assurantieportefeuille" vormt een aanduiding voor (a) een deel van de 
onderneming van een bemiddelaar in verzekeringen en (b) een samenstel van 
rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen waarbij een bemiddelaar in verzekeringen is 
betrokken. Met bemiddelaar in verzekeringen wordt hier bedoeld: een 
financiëledienstverlener die optreedt als tussenpersoon bij het tot stand brengen van 
verzekeringen tussen zijn cliënten en een of meer verzekeraars en assisteert bij het beheer en 
de uitvoering van die verzekeringen (vgl. artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft). 
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Enerzijds heeft de bemiddelaar in verzekeringen relaties met zijn cliënten, opdrachtgevers tot 
het tot stand brengen van verzekeringen en verzekerden, en anderzijds met (gevolmachtigden 
van) verzekeraars. Het geheel van die relaties met de daarbij behorende (elektronische) 
documentatie pleegt men aan te duiden als een assurantieportefeuille. Het betreft geen 
wettelijke term; in de Wft wordt niet het woord "assurantieportefeuille", maar "portefeuille" 
gebezigd. Zo staat in artikel 4:102 Wft (in de versie zoals die sedert I juli 2007 geldt; zie Stb. 
2006. 475; en in navolging van artikel 12 Wet assurantiebemiddelingsbedrijf): Een 
verzekering die door bemiddeling van een bemiddelaar tot stand is gekomen of naar de 
portefeuille van een bemiddelaar is overgeboekt, behoort in de relatie tot de betrokken 
verzekeraar tot de portefeuille van die bemiddelaar zolang die verzekering daaruit niet is 
overgeboekt. 

4.5. Waar tussen partijen vast staat dat de onderhavige portefeuille vooral verzekeringen 
betreft, terwijl gesteld noch gebleken is dat andere financiële ondernemingen dan 
verzekeraars zijn betrokken, laat de rechtbank andere portefeuilles en andere financiële 
producten verder buiten beschouwing. 

4.6. Hoewel Schreuder bij dagvaarding en akte houdende wijziging van eis diverse 
verklaringen voor recht vordert ten aanzien van de gestelde "assurantieportefeuille" (als 
geheel), betreffen de vorderingen en het dispuut in deze zaak in de kern genomen slechts de 
relatie tussen Schreuder als bemiddelaar in verzekeringen en de betreffende verzekeraars (en 
niet die tussen Schreuder en zijn cliënten, evenmin de roerende zaken die in het kader van het 
Contract zijn overgedragen). 
Daarom beperkt de rechtbank zich verder tot de relatie tussen Schreuder als bemiddelaar in 
verzekeringen en de betreffende verzekeraars. Zodoende komt de rechtbank niet toe aan onder 
andere de vraag of een "assurantieportefeuille" (als geheel) voor overdracht of verpanding 
vatbaar is. 

4.7. Tussen partijen is — terecht — niet in geschil dat het in beginsel mogelijk is de 
(provisie)rechten, die Schreuder als bemiddelaar in verzekeringen heeft op grond van zijn 
samenwerkingsovereenkomsten met de verzekeraars betreffende de via hem gesloten 
verzekeringen, door middel van contractsoverneming op Cinjee SV te doen overgaan. Dat 
volgt ook uit artikel 6:159 BW en artikelen 4:102 en 4:103 Wft. 

4.8. Voor overgang van (provisie)rechten van een bemiddelaar in verzekeringen (in dit 
geval: Schreuder) op een andere bemiddelaar in verzekeringen (Cinjee SV) is ingevolge de 
artikelen 6:159 BW en 4:103 Wft vereist, maar ook voldoende: (a) wilsovereenstemming tot 
zodanige overdracht blijkende uit een tussen de overdragende en de verkrijgende partijen 
opgemaakte akte en (b) medewerking daaraan door de verzekeraars. Indien aan die 
voorwaarden is voldaan gaat de gehele rechtsverhouding tussen de bemiddelaar in 
verzekeringen en de verzekeraar over op de andere bemiddelaar, afgezien van specifieke 
andersluidende bedingen tussen partijen (artikel 6:159 lid 2 13W). 

Eigendomsvoorbehoud? Overdracht onder opschortende of ontbindende voorwaarde? 

4.9. Tussen partijen is niet in geschil dat het Contract tussen Schreuder en Cinjee SV de 
strekking heeft van zodanige contractsovememing. 
Echter, Schreuder stelt dat die contractsovememing voorwaardelijk is en dat hij zijn 
provisierechten heeft behouden (eigendomsvoorbehoud; opschortende voorwaarde), dan wel 

4 mei 2016 
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dat hij deze wegens wanbetaling door Cinjee SV opnieuw heeft verkregen 
(eigendomsvoorbehoud; ontbindende voorwaarde). De Curator bestrijdt deze stellingen. 
De rechtbank overweegt en oordeelt als volgt. 

4.9.1. Daartoe onderzoekt de rechtbank de rechtsverhoudingen tussen Schreuder, 
Cinjee SV en de verzekeraars. De relevante bepalingen van het Contract zijn in 2.3 
aangehaald, de overvoerbrieven en de reacties daarop in 2.4 en 2.5 en het Borderel in 2.7. 

4.9.2. Het eerste lid van artikel 1, aanhef en onder a, en het vierde lid in samenhang met 
artikel 7 van het Contract regelen de overname door Cinjee SV van de positie van Schreuder 
onder de samenwerkingsovereenkomsten met de verzekeraars, met inbegrip van de 
medewerking daaraan door de verzekeraars, per 1 april 2010. Het Contract vormt de vereiste 
akte (zie ook artikel 1 lid 4). Omdat de verzekeraars geen partij zijn (gemaakt) bij het Contract, 
is daarmee nog niet voldaan aan het vereiste van hun medewerking. 

4.9.3. In artikel 3 van het Contract zijn de koopprijs en de betaling daarvan geregeld. Uit 
de bewoordingen van artikel 3 volgt dat de koopprijs (in de vorm van stakingslijfrente en 
winstrecht) in 108 termijnen zal worden betaald uit de provisies die de koper Cinjee SV zal 
ontvangen van de verzekeraars met betrekking tot de verzekeringen die deel uitmaken van de 
over te dragen portefeuille. De kennelijke bedoeling van partijen is dus dat de verzekeraars 
vanaf 1 april 2010 de provisies aan Cinjee SV zullen betalen en dat laatstgenoemde daaruit 
de koopprijs aan Schreuder zal betalen. 

4.9.4. In artikel 4, lid 5 van het Contract is een "eigendomsvoorbehoud" ten gunste van 
Schreuder geregeld "voor het geval dat" Cinjee SV of haar rechtsopvolger in staat van 
faillissement of surseance geraakt. 
Het beding ziet op een mogelijke, toekomstige situatie, namelijk het geval dat Cinjee SV of 
haar rechtsopvolger in staat van faillissement of surseance geraakt. 
Anders dan Schreuder betoogt, levert dat beding niet op dat de overdracht of de 
contractsoverneming onder een opschortende voorwaarde is overeengekomen, nu Cinjee SV 
ten tijde van de totstandkoming van het Contract niet in staat van faillissement of surseance 
verkeerde. Dat oordeel spoort met de in artikel 3 overeengekomen wijze van betaling, 
namelijk uit door Cinjee SV van de verzekeraars te ontvangen provisies met betrekking tot de 
over te dragen portefeuille. 
Wel kan in dat beding een ontbindende voorwaarde worden gelezen: in het geval Cinjee SV 
in staat van surseance of faillissement geraakt wordt de contractsoverneming ongedaan 
gemaakt. Die ongedaanmaking werkt niet vanzelf, al was het maar omdat het om 
contractsovememing gaat (nu: van Cinjee SV terug naar Schreuder) waarvoor een akte en de 
medewerking van de verzekeraars vereist zijn. 
Zoals gezegd, wordt in artikel 4, lid 5 van het Contract over een "rechtsopvolger" van 
Cinjee SV gesproken. Kennelijk heeft (de curator in het faillissement van) Cinjee SV het 
beheer van de portefeuille overgedragen aan SAA Verzekeringen B.V. Feiten of 
omstandigheden waaruit kan volgen dat de portefeuille (zelf, of in het geheel) aan SAA 
Verzekeringen B.V. of een ander is overgedragen (zoals bedoeld in artikel 4:103 Wft), zijn 
gesteld noch gebleken. Een "rechtsopvolger" in de zin van artikel 4, lid 5 van het Contract is 
dan ook niet aan de orde. 

4.9.5. Omdat de verzekeraars geen partij zijn (gemaakt) bij het Contract, dient hun 
medewerking aan de gestelde voorwaardelijke contractsovememing op andere wijze te zijn 
verkregen. 
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Daartoe zijn de in 2.4 besproken overvoerbrieven door Cinjee opgesteld, door Cinjee SV en 
Schreuder ondertekend en aan de verzekeraars toegezonden. In de overvoerbrieven wordt 
over een pandrecht ten gunste van Schreuder gesproken (waarover onder 4.10 nader). In de 
overvoerbrieven wordt niet gerept over eigendomsvoorbehoud, evenmin over een 
opschortende of een ontbindende voorwaarde. 
Gesteld noch gebleken is dat tussen Schreuder, Cinjee SV en de betreffende verzekeraars op 
andere wijze is bepaald dat een eigendomsvoorbehoud, een opschortende of een ontbindende 
voorwaarde geldt. 
Afgezien van eventuele verpanding, is aan de verzekeraars derhalve ongeclausuleerd om 
medewerking aan de contractsovernetning verzocht. Voor zover een ontbindende voorwaarde 
al bedongen is tussen Schreuder en Cinjee SV (zie onder 4.9.4), is die ten aanzien van de 
verzekeraars niet bedongen. 
Diverse verzekeraars hebben de ontvangst van de overvoerbrieven bevestigd, alsmede dat zij 
de samenwerking hebben overgeboekt naar Cinjee. Uit de in 2.5 genoemde reacties van 
verzekeraars blijkt genoegzaam van hun medewerking. Gesteld noch gebleken is dat in 
bevestigingen van verzekeraars enig (eigendorns)voorbehoud, of een opschortende of 
ontbindende voorwaarde is bevestigd. Evenmin is gesteld of gebleken dat enige betrokken 
verzekeraar heeft medegedeeld niet met de verzochte contractsoverneming in te stemmen. 
Gezien het stelsel van artikel 4:103 lid 4 Wft, moet uit stilzwijgen van een verzekeraar op de 
hiervoor besproken overvoerbrieven zijn medewerking worden afgeleid. 
Met een en ander was, afgezien van de hierna te bespreken verpanding, ongeclausuleerde 
contractsoverneming ten aanzien van alle verzekeraars een feit. 
Het vorenstaande brengt mee dat bij het intreden van de gestelde ontbindende voorwaarde, de 
surseance of het faillissement van Cinjee SV, de ongedaanmaking, namelijk de 
contractsoverneming (terug) van Cinjee SV naar Schreuder, jegens de verzekeraars niet 
zonder meer zou plaatsvinden. Tot medewerking aan zodanige contractsoverneming zouden 
de verzekeraars moeten worden uitgenodigd. Gesteld noch gebleken is dat die medewerking 
is verzocht, laat staan is verkregen. 

4.9.6. Kennelijk ziet de vordering onder 113 (onder meer) op het bewerkstelligen van die 
ongedaanmaking, in dier voege dat de Curator dient te worden veroordeeld tot medewerking 
aan de contractsoverneming terug van Cinjee SV naar Schreuder. 
Het gaat hier om het verrichten van rechtshandelingen, zoals het opstellen van een nadere akte 
tussen de overdragende partij Cinjee SV en de verkrijgende partij Schreuder en verzoeken aan 
de betrokken verzekeraars tot medewerking daaraan. Door de faillietverklaring heeft 
Cinjee SV de bevoegdheid om beschikkingshandelingen te verrichten verloren (artikel 23 
Fw). 
Het gaat hier om een vordering van Schreuder uit hoofde van ontbinding van het Contract met 
Cinjee SV. Daarvoor geven de artikelen 26 en 37a Fw de regel dat de schuldeiser (Schreuder) 
als concurrent schuldeiser in het faillissement kan opkomen door aanmelding van zijn 
vordering ter verificatie. 
Er geldt geen algemene (wettelijke) verplichting voor een curator om rechtshandelingen als 
de hier bedoelde ten behoeve van een schuldeiser te verrichten. 
Overigens zijn feiten of omstandigheden die de gevolgtrekking kunnen dragen dat de Curator 
onrechtmatig zou handelen door na te laten de bedoelde rechtshandelingen te verrichten, niet 
gesteld of gebleken. 

4.9.7. Op het vorenstaande stuit af het beroep van Schreuder op enig gesteld 
eigendomsvoorbehoud, al dan niet in de vorm van een opschortende of ontbindende 
voorwaarde. 
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4.9.8. Het vorenstaande brengt mee dat de rechtbank de onder IA gevorderde verklaring 
voor recht niet zal geven en dat de daarop gebaseerde vorderingen onder IB en IC hetzelfde 
lot zullen delen. 

Pandrecht? 

4.10. Over de stelling van Schreuder dat hij pandrecht heeft op (de provisieaanspraken met 
betrekking tot de verzekeringen deeluitmakende van) de assurantieportefeuille, overweegt en 
oordeelt de rechtbank als volgt. 

4.10.1. In artikel 4 van het Contract is tussen Schreuder en Cinjee SV vestiging van 
pandrecht overeengekomen. Uit de artikelen 1, 3 en 4, lid 4 in onderling verband volgt dat 
partijen hebben bedoeld de van de verzekeraars na 1 april 2010 te ontvangen provisies te 
verpanden. 
Kennelijk — en terecht — hebben partijen zich gerealiseerd dat de bewoordingen van (artikel 4 
van) het Contract onvoldoende bepalend zijn om daarmee een (stil) pandrecht op de 
provisieaanspraken onder de overgedragen portefeuille te vestigen, afgezien van het vereiste 
van registratie (artikel 3:239 lid 1 I3W). Vandaar dat in artikel 4 is bedongen dat Cinjee SV 
jaarlijks een specifieke pandakte en pandlijst zal opstellen en de pandakte zal laten registreren. 

4.10.2. In de overvoerbrieven aan de verzekeraars is dienovereenkomstig opgenomen: 
"Vanaf I april 2010 wordt ten behoeve van verkoper pandrecht gevestigd op de (zich in 
Schreuder Assurantiën bevindende) assurantieportefeuille. Voorgaande impliceert dat de 
huidige agentschapnummers in stand moeten worden gehouden aangezien er een 
afzonderlijke financiële administratie moet worden gevoerd.". 
Waar de overvoerbrieven de relatie met de verzekeraars betreffen (en niet die met Cinjee SV), 
kan daarin geen pandrecht zijn gevestigd ten gunste van Schreuder. 

4.10.3. Vervolgens is op 12/14 oktober 2010 tussen Schreuder en "Cinjee Advies B.V." het 
Borderel opgesteld. Klaarblijkelijk behoren bij het Borderel diverse bladzijden met verdere 
specificatie van de betreffende verzekeringen. Het Borderel is geregistreerd. 
Uit de bewoordingen van het Borderel en de door partijen gegeven toelichtingen begrijpt de 
rechtbank dat het Borderel per verzekeraar vermeldt welke verzekeringen tot de overgedragen 
portefeuille van Schreuder behoorden en welke provisie daarvoor per jaar verschuldigd is, in 
totaal € 70.206,38, en dat in de bijlagen bij het Borderel de verzekeringen zijn gespecificeerd. 

4.10.4. Schreuder betoogt dat met "Cinjee Advies B.V." Cinjee SV is bedoeld. De Curator 
voert aan dat een vennootschap met die naam niet bestaat of heeft bestaan en dat met het 
Borderel daarom geen geldig pandrecht kan zijn gevestigd. 
De maatstaf voor de beantwoording van de vraag of Cinjee SV in dit geval als de wederpartij 
van Schreuder bij het Borderel moet worden aangemerkt, ontleent de rechtbank aan de in de 
artikelen 3:33 BW en 3:35 BW bepaalde wils-vertrouwensleer en aan de arresten 1-IR 11 maart 
1977, ECLI:NLEIR:1977:AC1877; Ni 1977/521 kribbebijter, HR 26 juni 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BH9284 — Wiggers/Makelaardij Sneek en Hik 5 september 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:2628 — Tulip. Het antwoord op de vraag of iemand jegens een ander bij 
het sluiten van een overeenkomst als wederpartij van die ander is opgetreden, hangt af van 
hetgeen hij en die ander daaromtrent jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit 
elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. Tot de 
omstandigheden die in dit verband in aanmerking moeten worden genomen behoort de voor 
de wederpartij kenbare hoedanigheid en de context waarin partijen optraden. 
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Tussen Schreuder en Cinjee SV is in het Contract het vestigen van pandrechten op de 
provisieaanspraken onder de verzekeringen deeluitrnakende van de portefeuille 
overeengekomen. Het is Cinjee SV die in de overvoerbrieven van maart 2010 aan de 
verzekeraars heeft medegedeeld dat ten behoeve van Schreuder pandrecht werd gevestigd en 
dat daarom een afzonderlijke financiële administratie moest worden gevoerd. Op diverse in 
het geding gebrachte stukken die Cinjee SV heeft opgesteld en ondertekend, zoals het 
Contract en die overvoerbrieven, staat in de linker bovenhoek "Cinjee Advies". 
Gesteld noch gebleken is dat Schreuder (ook) met een andere vennootschap met de naam 
"Cinjee" heeft gecontracteerd, 
Onder deze omstandigheden heeft Schreuder er redelijkerwijs op mogen vertrouwen dat hij 
ook bij gelegenheid van het Borderel te maken had met Cinjee SV. 
Er geldt geen (wettelijk) voorschrift dat de pandakte de naam van de pandgever (correct) 
vermeldt (vgl.: HR 3 februari 2012, ECLI:NL:2012:BT6947 — Dix q.q./ING Bank). 
Derhalve dient Cinjee SV als wederpartij van Schreuder bij de pandakte te worden 
aangemerkt. 

4.10.5, De Curator voert aan dat de provisieaanspraken niet (voldoende) rechtstreeks 
voortvloeien uit de in het Borderel met bijlagen bedoelde verzekeringen, omdat de provisie 
een tegenprestatie (beloning) vormt voor de door de bemiddelaar uitgevoerde (beheers)taken. 
Dat argument gaat niet op. Ook al heeft de door een verzekeraar op grond van een 
samenwerkingsovereenkomst met een bemiddelaar in verzekeringen aan deze verschuldigde 
(doorloop)provisie (ook) betrekking op de (beheers)verantwoordelijkheden van de 
bemiddelaar, in het algemeen is (de omvang en de verschuldigdheid van) de provisie 
afhankelijk van het tot stand brengen van de verzekering door de bemiddelaar en niet 
gerelateerd aan de (wijze van) uitvoering van andere verantwoordelijkheden van de 
bemiddelaar. 

4.10.6. Het gaat hier om provisieaanspraken van een bemiddelaar in verzekeringen tegen de 
verzekeraars betrokken op de betreffende verzekeringen, dus om vorderingen op naam. Waar 
die verzekeringen kennelijk voor of op 12/14 oktober 2010 tot stand waren gekomen en de 
betreffende provisievorderingen opeisbaar waren geworden, gaat het om bestaande 
vorderingen tot betaling van provisie. Ingevolge artikel 3:239 BW kan op zodanige 
vorderingen een stil pandrecht worden gevestigd door middel van een geregistreerde 
onderhandse akte. 
Het Borderel met bijlagen vermeldt de verzekeraars als de schuldenaren en de van ieder van 
deze te vorderen provisies. Het Borderel is geregistreerd. Daarmee voldoet het Borderel aan 
de vereisten artikel 3:239 BW. 
Daarmee is rechtsgeldig een stil pandrecht gevestigd ten laste van Cinjee SV en ten gunste 
van Schreuder op de op 12/14 oktober 2010 bestaande (opeisbare) vorderingen tot betaling 
van provisie over de in het Borderel met bijlagen genoemde verzekeringen. 

4.10.7. Tot zover gaat het om de op 12/14 oktober 2010 bestaande (opeisbare) 
provisieaanspraken op de betreffende verzekeraars. 
Ingevolge artikel 3:239 BW is op dezelfde wijze met het geregistreerde Borderel ook 
pandrecht gevestigd op de toekomstige provisieaanspraken met betrekking tot de in het 
Borderel met bijlagen genoemde verzekeringen die zijn doorgelopen (doorloopprovisie), mits 
deze provisieaanspraken rechtstreeks voortvloeien uit de daarin beschreven verzekeringen en 
ontstaan zijn voor de datum van het faillissement van Cinjee SV, 26 juli 2011 (relatief 
toekomstige vorderingen). 
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Voor de verzekeringen genoemd in het Borderel met bijlagen die na 12/1 4 oktober 2010 zijn 
doorgelopen is mogelijk pas op of na de faillissementsdaturn wederom provisie door de 
betreffende verzekeraars verschuldigd geworden. Ten tijde van het ontstaan van de 
aanspraken op die doorloopprovisie was Cinjee SV niet meer beschikkingsbevoegd, zodat die 
vorderingen op doorloopprovisie niet onder het pandrecht vallen (vgl. artikel 84I3W en artikel 
35 Fw). 
Indien een van de in het Borderel met bijlagen beschreven verzekeringen na 12/1 4 oktober 
2010 is geëindigd, is daarvoor na die beëindiging geen provisie meer verschuldigd geworden 
en is daarop geen pandrecht gevestigd. Indien na 12/14 oktober 2010 een verzekering is 
toegevoegd aan de portefeuille, die dus niet in het Borderel met bijlagen staat genoemd, is op 
de betreffende provisie evenmin pandrecht gevestigd. 

4.10.8. Niet valt uit te sluiten dat een gedeelte van het per medio oktober 2010 aan bestaande 
provisievorderingen verpande totaal van 70.206,38, respectievelijk van de relatief 
toekomstige provisievorderingen nog op een of meer van de verzekeraars verhaalbaar is. 
Kennelijk heeft Schreuder tot nu toe de betreffende verzekeraars niet aangeschreven. 
Schreuder zou, gegeven de wanbetaling van Cinjee SV jegens hem, aan de in het Borderel 
met bijlagen genoemde verzekeraars mededeling kunnen doen van de verpanding en hen 
kunnen aanspreken tot betaling van de aan hem verpande provisie (artikel 3:239 lid 3 I3W). 
Daartoe heeft Schreuder de medewerking van de Curator in beginsel niet nodig. 
Ondanks het verweer van de Curator dat Schreuder niet heeft gesteld in welk opzicht hij voor 
de executie van het pandrecht diens medewerking behoeft, heeft Schreuder daarover niets 
gesteld. 
Daarop stuit de betreffende vordering van Schreuder onder IIB af. 

4.10.9. Tussen partijen staat vast dat Cinjee SV tot en met maart 2011 betalingen aan 
Schreuder heeft verricht tot in totaal € 31.063,43. Gezien de tussen Schreuder en Cinjee SV 
overeengekomen wijze van betaling van de koopprijs uit de van de verzekeraars te ontvangen 
provisies betreffende de overgedragen portefeuille (zie in 4.9.3) en gelet op de omstandigheid 
dat het hier een stil pandrecht betreft, zullen de door Schreuder aan te spreken verzekeraars 
zich kunnen beroepen op bevrijdende betalingen aan Cinjee SV, mits zij die betalingen 
aantonen. Immers, de schuldenaar die een stil verpande vordering aan de pandgever betaalt, 
wordt daardoor bevrijd; de vordering gaat door die betaling teniet waardoor ook het pandrecht 
vervalt (vgl. artikel 3:81 lid 2 sub a BW). 
De Curator heeft onbetwist gesteld dat de faillissementsboedel van Cinjee SV negatief is. 
Derhalve spelen hier geen vragen over een eventuele verplichting van de Curator tot afdracht 
van door de verzekeraars op aan Schreuder verpande provisievorderingen aan de boedel 
gedane betalingen (vgl. 1-IR 17 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641; NL 1996/471 — 
Mulder q.q./ CLBN). 
Het onderwerp van het verhaal van de provisievorderingen op een of meer van de verzekeraars 
valt verder buiten hetgeen aan de rechtbank ter beoordeling is voorgelegd. 

4.10.10. Het vorenstaande brengt mee dat de rechtbank de onder IIA gevorderde verklaring 
voor recht niet zal uitspreken, evenmin de veroordeling gevorderd onder 1113. 
Het vorenstaande brengt ook mee dat de rechtbank de onder IIC gevorderde verklaring voor 
recht op de in het dictum beschreven wijze zal geven. 
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Verklaring voor recht dat Cinjee SV E 353.936,57 aan Schreuder verschuldigd is 

4.11. Schreuder heeft (onder III van het petitum) bij dagvaarding gevorderd dat de 
rechtbank voor recht zal verklaren dat Cinjee SV direct voorafgaand aan het faillissement een 
bedrag van € 353.936,57 aan Schreuder verschuldigd was. In de dagvaarding heeft Schreuder 
geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan hij een rechtens te respecteren 
belang heeft bij deze vordering. 
De Curator heeft bij conclusie van antwoord aangevoerd dat Schreuder geen belang heeft bij 
die vordering, omdat de Curator de vordering van Schreuder reeds voor C 385.000,- op de lijst 
van voorlopig erkende concurrente crediteuren had geplaatst. 
Schreuder heeft dezelfde vordering (onder III van het petituni) bij akte houdende wijziging 
van eis herhaald, zonder daarbij enige onderbouwing te geven en zonder in te gaan op het 
door de Curator gevoerde verweer. Schreuder heeft evenmin nadien feiten of omstandigheden 
aangevoerd op grond waarvan hij enig rechtens te respecteren belang heeft bij deze vordering. 
Daarom zal deze rechtbank deze vordering afwijzen. 

Het verzoek tot het stellen van preiudiciële vragen 

4.12. Gezien al het vorenstaande heeft de Curator geen belang bij zijn verzoek tot het 
stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De rechtbank ziet ook overigens geen 
aanleiding daartoe. 
Daarom zal de rechtbank het verzoek afwijzen. 

Proceskosten 

4.13. Omdat beide partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk worden gesteld, 
zal de rechtbank de proceskosten compenseren zodat ieder van partijen haar eigen kosten 
draagt. 

Slotsom 

4.14. De rechtbank zal voor recht verklaren dat in het geregistreerde Borderel met bijlagen 
van 12/14 oktober 2010 rechtsgeldig een stil pandrecht ten gunste van Schreuder is gevestigd 
op de bestaande en de relatief toekomstige vorderingen tot betaling van provisie betreffende 
de in dat Borderel genoemde verzekeringen. 
De overige vorderingen van Schreuder zal de rechtbank afwijzen. 
De rechtbank ziet geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. 

5. De beslissing 

De rechtbank 

5.1. verklaart voor recht dat in het geregistreerde Borderel met bijlagen van 12/14 
oktober 2010 rechtsgeldig een stil pandrecht ten gunste van Schreuder is gevestigd op de ter 
zake van de in het geregistreerde Borderel met bijlagen beschreven verzekeringen 

(a) op die datum bestaande (opeisbare) vorderingen op verzekeraars tot betaling van 
provisie; en 

(b) op die datum (relatief) toekomstige vorderingen op verzekeraars tot betaling van 
provisie (doorloopprovisie) voor zover die vorderingen rechtstreeks voortvloeien uit 
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de in het geregistreerde Borderel met bijlagen beschreven verzekeringen en ontstaan 
zijn voor de datum van het faillissement van Cinjee SV, 26 juli 2011; 

5.2. wijst de overige vorderingen van Schreuder af; 

5.3. wijst het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad af; 

5.4. compenseert de proceskosten, zodat ieder van partijen haar eigen kosten draagt. 

Dit vonnis is gewezen door mr. W.P. Sprenger in het openbaar uitgesproken op 4 mei 2016. i 
1928/2148 
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Borsboom & Hamm N.V. 

t.a.v. mevrouw Mr. E.E. Hiele 

Postbus 293 

3000 AG ROTTERDAM 

 [Woonplaats],  [datum] 

Geachte mevrouw Hiele, 

inzake: faillissementen Cinjee-vennootschappen 

uw ref.: 29.273  

Naar aanleiding van de brief van 23 maart 2017 van de curator in de faillissementen van de 

Cinjee-vennootschappen deel ik u het volgende mede. 

Ik begrijp dat het geldend maken van rechten in deze zaak heel moeilijk is, veel tijd en geld 

gaat kosten, dat het resultaat niet zeker is en dat de kosten vermoedelijk niet zullen opwegen 

tegen de mogelijke opbrengst. Ook begrijp ik dat als ik een pandrecht kan geldend maken, er 

nog allerlei andere pandhouders zijn met gelijke aanspraken. Tenslotte begrijp ik dat het om 

een relatief beperkt bedrag gaat. 

Op grond van het bovenstaande bevestig ik hierbij dat ik onherroepelijk afzie van het eerder 

door mij geclaimde pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat ik geen 

aanspraak meer maak op enige preferentie. Ik handhaaf mijn concurrente vordering in het 

faillissement van de Cinjee-vennootschappen. 

Hoogachtend, 

[Naam] 
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Rotterdam, 23 maart 2017 

Geachte heer, mevrouw, 

inzake: faillissementen Cinjee-vennootschappen 

uw ref.: -- 

onze ref.: 29.273/CH/EH 

In onze eerdere brieven hebben wij mededelingen gedaan over het door u geclaimde 

pandrecht en/of eigendom svoorbehoud op een assurantieportefeuille, over de verkoop van de 

Cinjee-assurantieportefeuille en over uw positie in dat verband. 

Wij hebben daarin medegedeeld, dat: 

het door u geclaimde pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud wordt betwist, op 

algemene gronden, maar ook omdat uw pandrecht niet voldoet aan de formele, 

wettelijke vereisten; 

de Cinjee-assurantieportefeuille door de curator zal worden verkocht; 

de koopprijs mede gebaseerd zal zijn op het advies van de door de curator 

ingeschakelde deskundige; 

het hoogste bod op de assurantieportefeuille zal worden aanvaard; 

de koopsom van de portefeuille (na aftrek van de kosten van de deskundige, de 

eventuele andere verkoopkosten en de beheerkosten die zijn gemaakt om de portefeuille 

in stand te houden) in depot zal worden geplaatst totdat in een onherroepelijke 

gerechtelijke uitspraak is geoordeeld of het mogelijk is een pandrecht op een 

gorsboorn& ramm is de handelsnaam van Boishoorn & Hd111M NV ()Machten ....orden uitsluitend aanvaard en r trtgevoerd door aorshoom & Hamm NV, Alle opdrachten znn, met k:Morin:J van alle 
andere atgernene ,aorg,aarden. onderworpen aan de algemene ,:corwaarden van Borsbc4m & Ham. N.V., gedepone..e.rd ier griffie van de Rechtbank Rotterdam. In deze voorwaarden is onder meer 
bepaald dar de aansprakehikbeld is beperkt tot hei bedrag dat onder de berdetnaansmaAelijkheldsverzekerong ven de vennodi,:bad mardt dithelaaid, dat Nederlands recht van toepassing v en dal de 
Rechtbank Artraerdarn ,wlustef be,megd is (le olledige voorwaarden nin te ouden op wwychorsboomharnronlialgemene,00roaarden en worden op verzoek roege2onden. KvK Rotten/am »1320104, 
BIWNAT nr. NI-$099 !1.1378 0.01 
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assurantieportefeuille te vestigen dan wel of de eigendom van (delen van) de 

portefeuille kan worden voorbehouden bij verkoop van die portefeuille; 

vervolgens zal worden beoordeeld of de verschillende geclaimde pandrechten en 

eigendomsvoorbehouden geldig zijn en zo ja, wie waarop dan recht heeft; en 

in het geval een ander dan de boedel de uiteindelijk rechthebbende op de koopsom is, 

zal warden bezien of aan die uiteindelijk rechthebbende een omslag zal worden 
berekend in de faillissementskosten. 

Inmiddels heeft de Rechtbank Rotterdam beslist over de vragen: 

a. of een pandrecht kan worden gevestigd op een assurantieportefeuille als zodanig; 
b. of een pandrecht kan worden gevestigd op provisievorderingen van ná datum 

faillissement; en 

c. of de eigendom van een assurantieportefeuille kan worden voorbehouden. 

Deze brief strekt ertoe u te informeren over de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en de 

gevolgen daarvan voor deze kwestie met betrekking tot u en andere crediteuren van Cinjee die 

een pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud claimen op delen van de Cinjee-portefeuille. 

Ad a. Geen pandrecht op een assurantieportefeuille 
1. De rechtbank heeft in haar uitspraak van 18 november 2015 (bijlage 1) geoordeeld dat 

op een assurantieportefeuille als zodanig geen pandrecht kan worden gevestigd; wel op 
vorderingen die tot de portefeuille behoren, maar of daarvan sprake is, hangt per geval 
af van allerlei feitelijke omstandigheden. 

2. Nu in rechte is komen vast te staan dat een assurantieportefeuille op zichzelf niet voor 

verpanding vatbaar is, staat vast dat de verkoopopbrengst van de Cinjee-portefeuille aan 
de boedel toekomt. 

3. Die verkoopopbrengst is op dit moment nog niet bekend. De door de curator 

ingeschakelde deskundige heeft de overvoer naar de Koper wel reeds voorlopig 

beoordeeld en zal naar verwachting op korte termijn de definitieve koopsom vaststellen. 

In afwachting daarvan staat thans reeds een bedrag in depot (waarbij het mogelijk is dat 

een deel van dat bedrag dient te warden terugbetaald aan de koper dan wel dat de koper 

nog een bedrag dient bij te betalen, omdat de deskundige de definitieve prijs nog 
bindend moet vaststellen). 
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Ad b. Geen pandrecht op provisievorderingen van na datum faillissement 
4. Het is, zoals hiervoor sub 1 gezegd, op grond van het vonnis van de rechtbank onder 

omstandigheden mogelijk dat bij een geclaimd pandrecht op een assurantieportefeuille 

sprake is van een pandrecht op de vorderingen die tot de desbetreffende portefeuille 
behoren. 

5. In dat kader is van belang dat dezelfde Rechtbank Rotterdam bij uitspraak van 4 mei 

2016 heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is een pandrecht te vestigen op 
provisievorderingen van na datum faillissement (bijlage 2). 

6. Dit betekent dat de boedel in ieder geval gerechtigd is tot alle provisiebedragen van na 
datum faillissement. 

Eventueel een pandrecht op provisievorderingen van váór datum faillissement 

7. Uit het bovenstaande volgt dat sprake kan zijn van een pandrecht op 

provisievorderingen van vóór datum faillissement, maar dat moet dan van geval tot 

geval worden uitgezocht en beslist. 

8. Behalve de vraag of in uw geval wordt voldaan aan de daarvoor geldende vereisten, is 

het de vraag of u iets zou hebben aan een dergelijk pandrecht (op provisie van vóór 

datum faillissement). 

9. Gebleken is immers dat slechts een drietal maatschappijen aan Cinjee nog provisie van 

vóór datum faillissement was verschuldigd. De daarmee gemoeide bedragen zijn door 

hen in depot gestort. Het gaat in totaal, en dus ten aanzien van de gehele Cinjee-
portefeuille, na aftrek van de beheerkosten om de volgende afgeronde bedragen': 

Legal & General t.a.v. de maand juni 2011 

Legal & General t.a.v. de maand juli 2011 

Axent per juli 2011 

NH 1816 t.a.v. de maand juli 2011 

EUR 275,--; 

EUR 265,--; 

EUR 8.722,47; 

EUR 61.500,—; + 

EUR 70.762,47. 

Hierbij is van belang dat de rekeningen-courant ten aanzien van de verschillende 

deelportefeuilles binnen Cinjee bij al deze maatschappijen reeds vóór datum 

Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Zij zijn naar beste weten en naar de stand van 
onze informatie op dit moment genoemd. 
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faillissement zijn samengevoegd tot één algemene Cinjee rekening-courant. Het is dan 

ook niet mogelijk om aan de hand van het rekening-courant overzicht (eenvoudig) te 

bepalen op welke deelportefeuille welk deel van de provisie betrekking heeft. Dat is wel 

noodzakelijk voor het vaststellen van een eventueel pandrecht. De vordering waarop 

een pandrecht wordt geclaimd dient immers voldoende bepaald te zijn. Nu dat niet het 

geval is, is de conclusie dat geen pandrecht tot stand is gekomen. 

Daarnaast is ten aanzien van de door Legal & General (met betrekking tot de maand juli 

2011), Axent en NH 1816 betaalde bedragen van belang dat een specificatie van de 
provisievordering per datum faillissement  (19 juli 2011) niet beschikbaar is. Een bedrag 
per datum faillissement is bovendien niet te reconstrueren door de maatschappijen. Een 

dergelijke specificatie is wel van belang, omdat geen pandrecht kan worden gevestigd 

op provisievorderingen van na datum faillissement (vgl. sub 4 e.v. hiervoor). Nu niet is 

vast te stellen wat de hoogte van de provisievordering per datum faillissement was, 

betekent dit dat de vordering waarop u eventueel een pandrecht claimt onvoldoende is 

bepaald. Een eventueel door u geclaimd pandrecht is dan ook tevens om die reden niet 
tot stand gekomen. 

10. De overige maatschappijen hebben, voor zover ons bekend, de provisie van voor datum 

faillissement of destijds al aan Cinjee betaald, óf deze verrekend met hun 

tegenvorderingen op Cinjee (premieachterstand). In die gevallen hebt u dan mogelijk 

een pandrecht, maar zijn er geen vorderingen waarop het rust. 

Rabobank 

11. Door de Rabobank is voor het laatst op 25 november 2010 een pandakte geregistreerd. 

Ook die claimt, zoals ook in onze eerdere brieven aangegeven, een pandrecht op 

provisie. Een eerder gevestigd pandrecht gaat volgens de wet vóór een later gevestigd 
pandrecht. 

Slotsom ten aanzien van (pandrecht op) pré faillissementsprovisie 

12. De slotsom met betrekking tot de provisie van vóór datum faillissement is dus, dat: 

in het geval met betrekking tot het door u geclaimde pandrecht op provisie van 

vóór datum faillissement wél provisie in depot staat (dat kan alleen als polissen bij 

één of meerdere van bovenvermelde maatschappijen in de door u aan Cinjee 

overgedragen portefeuille zaten), 
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het de vraag is of het door u geclaimde pandrecht rechtsgeldig is gevestigd, omdat 

dat van nader te onderzoeken omstandigheden zal afhangen en het pandrecht 

(indien het al bestaat) op grond van het bovenstaande onvoldoende is bepaald, en 

dat het de vraag is of, als u een pandrecht op de provisievorderingen van vóór 
faillissement heeft, de Rabobank niet vóórgaat. 

13. In uw geval staat echter al vast dat geen pandrecht op provisievorderingen van vóór 

datum faillissement tot stand is gekomen, omdat sprake is van formele gebreken bij de 

vestiging van het beweerdelijk pandrecht. Als gevolg daarvan is geen pandrecht tot 

stand gekomen (er is immers niet aan de vereisten voor het vestigen van een pandrecht 
voldaan; zie ook mijn eerdere brieven). 

Ad 3. Geen eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een assurantieportefeuille 
14. De Rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 4 mei 2016 voorts geoordeeld dat 

een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een assurantieportefeuille slechts 

rechtsgeldig tot stand is gekomen, indien alle bij de desbetreffende portefeuille 

betrokken verzekeringsmaatschappijen met het voorbehoud hebben ingestemd. Nu 

daarvan bij Cinjee geen sprake is, is geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud tot stand 
gekomen. 

15. Dit betekent dat ook in geval van een door u geclaimd eigendomsvoorbehoud, de boedel 

gerechtigd is tot de portefeuille en daarmee tot de verkoopopbrengst ten aanzien van die 
portefeuille. 

De uitspraken zijn onherroepelijk 

16. Er is door partijen geen hoger beroep ingesteld, zodat deze uitspraken onherroepelijk 
zijn en dus vaststaan. 

17. De curator betwist dan ook het door u geclaimde pandrecht en/of 

eigendomsvoorbehoud. Ik geef u dringend in overweging om uw beroep op een 

pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud in te trekken (er resteert dan een concurrente 

vordering van u op de boedel die ik zal noteren op de lijst van voorlopig erkende 

concurrente crediteuren) en raad u daarbij aan om zo nodig een advocaat te raadplegen 

vanwege de complexiteit van deze materie. U kunt hem of haar deze brief 

overhandigen. Indien u niet tot intrekking van het geclaimde 

pandrecht/eigendomsvoorbehoud overgaat, zal een gerechtelijke procedure tussen u en 
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de boedel volgen (renvooiprocedure) waarvoor u zich te zijner tijd (toch) tot een 
advocaat dient te wenden. 

Kosten 

18. U heeft gezien het bovenstaande dus recht op niets. Als u meent wel ergens recht op te 

hebben, dient de rechtbank daarover een beslissing te nemen in een hiervoor genoemde 

renvooiprocedure. Wij kunnen immers zelf die beslissing niet nemen aangezien er te 

veel schuldeisers op teveel te onduidelijke gronden aanspraken maken op (delen van) 
voormeld totaalbedrag van EUR 70.762,47. 

19. Van belang is nog dat wij ter incasso van deze provisievorderingen en het onderzoeken 

van de door vele oud-tussenpersonen en investeerders geclaimde pandrechten 

aanzienlijke kosten hebben gemaakt. Op grond van de jurisprudentie is de curator 

gerechtigd om bij de uiteindelijk rechthebbende(n) een redelijke bijdrage in de kosten 

in rekening te brengen. Die redelijke bijdrage bedraagt EUR 15.000,-- excl. BTW. Dat 

is nog gering, gezien het grote aantal schuldeisers dat op hetzelfde bedrag aanspraak 

maakt, het vele onderzoek dat dat met zich bracht en brengt, de kosten van de gevoerde 

procedures en de grote hoeveelheid tijd die ermee gemoeid is. Dit betekent dat het in 

totaal (en dus voor de gehele Cinjee-portefeuille) gaat om een netto-provisiebedrag van 
EUR 52.612,47. 

Recapitulatie 

20. Gezien de inmiddels onherroepelijke uitspraken van de Rechtbank Rotterdam van 18 

november 2015 en 4 mei 2016 heeft u naar alle waarschijnlijkheid geen belang bij het 

handhaven van het door u geclaimde pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud. Kort 
gezegd: 

kan geen aanspraak worden gemaakt op een pandrecht op of een 

eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de verkoopopbrengst van de Cinjee-

portefeuille (zie hiervoor sub 1 t/m 3); 

kan geen aanspraak worden gemaakt op grond van een pandrecht of 

eigendomsvoorbehoud op provisie van na datum faillissement (zie hiervoor sub 4 
t/m 6); 

kan onder omstandigheden op grond van een pandrecht aanspraak worden 

gemaakt op provisie van vóór datum faillissement, maar is daarvan in uw geval 

geen sprake omdat niet is voldaan aan de formele vereisten voor het vestigen van 

een pandrecht (zie hiervoor sub 1 en 13); 
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staat slechts ten aanzien van Legal & General, Axent en NH 1816 provisie van 

vóór datum faillissement in depot, zodat wanneer deze maatschappijen geen deel 

uitmaakten van de portefeuille waarop u een pandrecht claimt een eventueel 

pandrecht waardeloos is (omdat er geen vorderingen zijn waarop het rust) (zie 
hiervoor sub 9 en 10); 

is ten aanzien van Legal & General, Axent en NH 1816 geen specificatie van de 
provisiebedragen per datum faillissement en per deelportefaille beschikbaar of te 
reconstrueren, zodat de vordering waarop eventueel een pandrecht wordt geclaimd 

onvoldoende is bepaald als gevolg waarvan geen pandrecht tot stand is gekomen 
(zie hiervoor sub 9); 

indien het pandrecht toch komt vast te staan (daarover moet de rechtbank dan 

oordelen, want dat wordt betwist), zijn er dus vele schuldeiseres die aanspraak 

maken op (delen van) hetzelfde provisiebedrag; 

bestaat de kans dat als u al een pandrecht heeft op provisie van vóór datum 

faillissement, u niet de eerste in rang zult zijn (zie hiervoor sub 11); 

moet van het provisiebedrag in elk geval een redelijk bedrag worden afgetrokken 

als bijdrage in de hoge kosten die het onderzoek, de vaststelling en de incasso van 

dit bedrag met zich hebben gebracht (vgl. hiervoor sub 18 en 19); 

kan zonder dat er duidelijkheid bestaat over ieders standpunt het faillissement van 

de Cinjee-vennootschappen niet worden afgewikkeld; en 

is procederen hierover voor iedereen kostbaar, de kansen van de schuldeisers zijn 

niet groot en vermoedelijk is het sop de kool niet waard. 

Voorgenomen werkwijze 

21. Gezien het bovenstaande is de boedel voornemens om: 

de in depot staande verkoopopbrengst van de Cinjee-portefeuille over te laten 
maken naar de faillissementsrekening (vgl. sub 2 en 15 hiervoor); en 
alle provisie van na datum faillissement over te laten maken naar de 
faillissementsrekening (vgl. sub 6 hiervoor). 

22. Daarnaast verzoekt de boedel u om afstand te doen van het eerder door u geclaimde 

pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud. Ten behoeve daarvan zend ik u als bijlage bij 

deze brief een afstandsverklaring toe, die u ondertekend en voorzien uw naam, uw 

woonplaats en de datum aan mij terug kunt sturen. 
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23. Indien u niet over gaat tot het ondertekenen van deze verklaring, zal zoals gezegd een 

procedure tussen u en de boedel volgen. Ik zal u daarover dan te zijner tijd informeren. 

Mag ik binnen vier weken na heden uw reactie ontvangen? 

Hartelijk dank alvast. 

Hoogachtend, 

voor de curator, 

Esther 1-hele 





vonnis 

RECHTBANK ROTTERDAM 

Team handel 

zaaknummer / rolnummer: C/10/421779 / HA ZA 13-373 

Vonnis van 18 november 2015 

in de zaak van 

Gerard Johannes VAN OPHEUSDEN, h.o.d.n. Van Opheusden Assurantien Efides 
Financieel adviseurs, 
wonende en zaakdoende te Tilburg, 
eiser, 
advocaat mr. R.B.J.M. van der Linden, 

tegen 

mr. Carl Felix Wim Antonius HAMM, in zijn hoedanigheid van curator in de 
faillissementen van de besloten vennootschappen 
Holding Cinjee Advies B.V., 
Cinjee Schadeverzekeringen B.V., 
Cinjee Levensverzekeringen B.V., 
Cinjee Advies Personeel B.V., 
Cinjee Online B.V., 
Cinjee Volmachtbedrijf B.V., 
Cinjee Advies Kosten B.V. en 
Cinjee Administraties B.V., 
welke vennootschappen allen gevestigd zijn te Sliedrecht, 
kantoorhoudende te Rotterdam, 
gedaagde, 
advocaat mr. J.P.M. Borsboom. 

Partijen zullen hierna Van Opheusden en de curator genoemd worden. 

1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- het tussenvonnis van 17 juli 2013 en de daarin genoemde processtukken; 
- het proces-verbaal van comparitie van 13 maart 2015 en de daarin genoemde 
processtukken; 
- de akte houdende wijziging van eis van Van Opheusden; 
- de antwoordakte van de curator. 

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 
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1.3. Op de voet van artikel 15 lid 2 Rv is deze zaak verwezen naar een meervoudige 
kamer. 

2. De feiten 

2.1. Marianne Dekker-Cinjee heeft op 2 april 2010 een e-mail (productie 3 bij 
dagvaarding) gestuurd aan Van Opheusden luidende als volgt: 
Beste Geert, 

Aanvullend op het aan jou uitgereikte basiscontract ontvang je bijgaand een opsomming 
van de extra afspraken, die worden vastgelegd in het definitieve contract. 
Mocht ik wat vergeten zijn, voegen we dat puntje uiteraard ook nog toe. 
Extra afspraken:  

Cinjee Advies koopt de particuliere portefeuille met een doorloop van ca. 6140.000 (kan 
afivijken) 

- Uitgesloten van koop is de zakelijke portefeuille met ca 630.000 doorloop, die jij volledig 
zelf blijft bewerken 
- Nieuwe particuliere productie gaat naar de winstrechtportefeuille 
- Nieuwe zakelijke productie komt in jouw eigen zakelijke portefeuille 
- Recht om op termijn de zakelijke portefeuille te verkopen aan Cinjee Advies, tegen op dat 
moment reële condities 

Cinjee Advies gaat een aantal diensten voor jou verrichtten, wat jou 6300 per maand gaat 
kosten. Voor Cinjee advies is het hooguit kostendekkend, maar gezien de interessante 
particuliere portefeuille willen we toch dit aanbod doen. (...)" 

2.2. Van Opheusden, als verkoper en Cinjee Schadeverzekeringen B.V., als koper 
hebben op 8 april 2010 een "Overeenkomst betreffende de koop, verkoop en levering van 
een assurantieportefeuille tegen een winstrecht" gesloten (hierna: de overeenkomst, 
productie 1 bij dagvaarding), met — voor zover thans van belang— de volgende inhoud: 
"Koop en verkoop 
Artikel I  

1. Verkoper zal per 8 april 2010 zijn assurantieportefeuille, betreffende enkel het deel 
van de portefeuille bevattende de particuliere relaties, verkoper aan koper, die deze 
per gelijke datum van verkoper zal kopen, waarbij onder assurantieportefeuille 
wordt verstaan: 
a. de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie en het recht op 

beheer, (waaronder het recht op premie-incasso), verbonden aan de 
verzekeringen welke verkoper in beheer heeft. Tot het recht op beheer behoren 
alle cliënt- en contractgegevens behorende bij de kring van relaties, die door 
bemiddeling van de verkoper overeenkomsten van verzekering en/of 
financiering bij verzekeringsmaatschappijen hebben gesloten en tot het tijdstip 
van de koop en verkoop zijn gecontinueerd. 

b. alle boeken, correspondentie, (computer)bestanden en andere bescheiden 
betrekking hebbende op de hiervoor sub a. vermelde rechten. 

2. Vanaf de in lid 4 te noemen leveringsdatum is de prolongatieprovisie behorende bij 
de verkochte assurantieportefeuille voor rekening en risico van de koper. (...) 

3. (...) 

2 
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4. De levering en aanvaarding van de in lid] sub a vermelde rechten per 1 augustus 
2010 zal geschieden door ondertekening door partijen van deze overeenkomst en 
voor zover nodig door het ter beschikking stellen van de benodigde informatie/ 
gegevens. De verkoper verplicht zich om mededeling van de overdracht te doen aan 
de verzekeringsmaatschappijen. De levering en de aanvaarding van de in lid 1 sub 
b vermelde zaken wordt geacht op de datum van levering van de 
assurantieportefeuille te hebben plaatsgevonden door feitelijke overgave door 
verkoper aan koper. 

Garanties 
Artikel 2 

Winstrecht 
Artikel 3  

1. De verkoop van de assurantieportefeuille geschiedt tegen vestiging van een 
winstrecht, inhoudende dat door de koper gedurende een periode van 120 maanden 
een percentage van de prolongatieprovisie van de verkochte assurantieportefeuille, 
te verminderen met eventuele door verzekeringsmaatschappijen of gevolmachtigden 
in rekening te brengen incassokosten, aan de verkoper zal worden betaald. Dit 
percentage wordt vastgesteld op 60% van de door koper ontvangen provisie. 

2. Het winstrecht gaal in op I augustus 2010 en eindigt op 20 september 2020. (...) 
3. (...) 
4. (...) De prolongatieprovisie van de verkochte assurantieportefeuille, na aftrek van 

eventuele incassokosten, bedraagt op het moment van overdracht e 140.000,-. ( ...) 
5. Na de betaling van de laatste termijn van het winstrecht is koper tegenover 

verkoper volledig gekweten. 
Zekerheid/eigendomsvoorbehoud 
Artikel 4 

1. Tot zekerheid voor de nakoming door de koper van haar verplichtingen uit hoofde 
van deze overeenkomst zal de koper ten behoeve van de verkoper een pandrecht, 
eerste in rang, vestigen op de door de verkoper verkochte assurantieportefeuille. De 
vestiging van het pandrecht zal geschieden bij afzonderlijke akte van pandrecht, 
waaraan jaarlijks een pandlijst zal worden toegevoegd. 

2. ( ...) 
3. ( ...) 
4. In aanvulling op en zo nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 1 hiervoor 

bepaalde maakt de verkoper gedurende de periode dat hij recht heeft op 
winstrechttermijnen een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de verkochte 
assurantieportefeuille voor het geval dat: 

- ten behoeve van de koper dan wel rechtsopvolger een faillissementsaanvraag wordt 
ingediend, 
- 
Nadere bepalingen met betrekking tot de assurantieportefeuille 

Artikel 5 
I. Gedurende de periode dat de verkoper nog recht heeft op winst rechttermijnen zal de 

verkochte assurantieportefeuille in de administratie van de koper zodanig 
afzonderlijk worden geadministreerd dat de omvang van de assurantieportefeuille 
traceerbaar is. ( ...) 

Relatiebeding 
Artikel 8 
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1. Het is verkoper verboden ná I augustus 2010 voor eigen rekening of voor rekening 
van anderen of voor gezamenlijke rekening met anderen, te bemiddelen in 
assurantiën en financiële diensten bij relaties wier verzekeringen behoren tot de 
aan koper verkochte assurantieportefeuille. (...) 

2. Uitgesloten van de bepaling van Artikel 8 lid I zijn de relaties behorende tot de 
zakelijke portefeuille zoals bij partijen genoegzaam bekend. (.J Relaties kunnen 
slechts tot de door koper gehouden portefeuille of tot de koper voor verkoper 
geadministreerde portefeuille behoren. Verkoper dient eenmalig bij het aandragen 
van de nieuwe relatie, aan koper aan te geven tot welke portefeuille deze relatie 
gaat behoren. Bij ondertekening van deze overeenkomst zal een lijst (aanhangsel 1) 
(opm. rechtbank: hierbij staat handgeschreven 'volgt later') met zakelijke relaties en 
de eventueel daarbij behorende particuliere relaties warden toegevoegd die in de 
door koper voor verkoper geadministreerde portefeuille zullen warden 
ondergebracht. 

3. (-) 
Extra bedingen 
Artikel 15 

1. Uitgesloten van de koop en verkoop is het zakelijk deel van de 
assurantieportefeuille, groot circa 630.000,- prolongatiepro visie, van verkoper. 
Nieuwe particuliere productie zal aan het winstrecht worden toegevoegd en nieuwe 
zakelijke productie zal aan de zakelijke portefeuille worden toegevoegd. 

2. In geval van overlijden van verkoper zal het winstrec)ht worden toegekend/ 
uitbetaald aan zijn nabestaanden/erfgenamen. 

3. Het zakelijk deel van de assurantieportefeuille zal separaat worden geadministreerd 
waarbij koper aan verkoper de nodige software ter beschikking zal stellen. 

4. Koper zal aan verkoper tevens de volgende diensten aanbieden.. 

Verkoper zal hiervoor aan koper een maandelijkse vergoeding van 300,- exclusief 
omzetbelasting verschuldigd zijn. 
•••)" 

2.3. Door Cinjee Advies is op 14 juni 2010 aan een aantal verzekeringsmaatschappijen 
door Cincjee Schadeverzekeringen B.V. en Van Opheusden ondertekende brieven 
(productie 1 bij conclusie van antwoord) met de volgende inhoud gestuurd: 
"Tilburg, 9 juni 2010 
Betreft: overvoer van portefeuille t.n.v. Lancyr Efides  
Geachte heer/mevroznv, 
Hierbij deel ik u mede, dat vanaf 01.08.2010 de provisierechten van de hypotheek, leven- en 
schadeverzekeringen alsmede de bancaire posten t.n.v. Lancyr Efides met 
agentschapnummer (...) zijn overgedragen aan: 
Cinjee Schadeverzekeringen B. V. ( .,.) 
De gewenste incassornethode is geheel MAATSCHAPPIJ-INCASSO. 
De overdracht vindt plaats tegen winstrecht. Dit impliceert dat de huidige 
agentschapnummers in stand moeten worden gehouden en een afzonderlijke financiële 
administratie moet worden uitgevoerd. 
De tenaamstelling van het huidige agentschapnurnmer van Lancyr Endes dient te worden 
gewijzigd in Cinjee Schadeverzekeringen B. V. (v/h Lancyr Endes) zodat de overgenomen 
portefeuille apart geadministreerd kan worden, (.,.) 
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Vanaf 01.08.2010 wordt ten behoeve van verkoper pandrecht gevestigd op de 
assurantieportefeitille . Voorafgaande impliceert dat de huidige agentschapnunzmers in 
stand moeten worden gehouden aangezien er een afzonderlijke financiële administratie 
moet worden gevoerd. (...)" 

2.4. Op 1 oktober 2010 heeft er e-mail correspondentie plaats gevonden tussen Cinjee 
Advies en Van Opheusden (productie 20 van Van Opheusden). 
Cinjee Advies schreef: "Graag ontvang ik ook nog van je, voor het opmaken van een 
verrekening inzake jouw klanten van je assurantieportefeuille, de rekeningen courant van 
boekmaand augustus die je nog van diverse maatschappijen hebt ontvangen." 

Van Opheusden reageerde als volgt: "Deze heb ik al naar portefeuileovervoer gezonden 
(per post) 

PS ik had tevens verzocht (besproken niet Eeltjo) om de zakelijke portefeuille, die buiten de 
overeenkomst valt, terug over te voeren naar provinciaal zodat ik weer rechtstreeks zaken 
kan doen met de provinciale maatschappijen. Ik heb hiervoor verklaringen gezonden naar 
Eelco, ter ondertekening door Marianne dekker en Cinjee sr. Zijn deze inmiddels in 
behandeling?" 

Cinjee Advies beantwoordde laatstgenoemde e-mail als volgt: 
"Bedankt voor het aanleveren van de gegevens. De verklaringen zijn naar de betreffende 
personen gestuurd" 

2.5. Op 12 oktober 2010 heeft Cinjee Advies per brief aan Belastingdienst Rotterdam, 
t.a.v. Registratieteam Pandrecht (productie 14 bij dagvaarding) het volgende bericht: 
"Hierbij verzoeken wij ze om de bijgevoegde overname overeenkomst, pandlijst en 
portefeuilleoverzichten te registreren. 
De registratie houdt verband met de verkoop van de assurantieportefeuille van Lancyr 
Efides aan Cinjee Advies, waarbij de heer G. van Opheusden deze portefeuille heeft 
overgedragen, zoals afgesproken in de verkoopovereenkomst. 
i
r
., 

 J11 

De bijgevoegde pandlijst luidt, voor zover thans van belang, als volgt: 
"BORDEREL 
(VERPANDING VAN ASSURANTIEPORTEFEUILLE)  
Aan: 
Lancyr Efides 
(—) 
Ter voldoening aan de jegens u bestaande verplichtingen tot verpanding van de 
assurantieportefeuille, geven wij bij deze aan u in pand, de bij ons in beheer zijnde 
assurantieportefeuille. Als volgt gespecificeerd: 
De specijicatie van de portefeuille Lancyr Efides is als volgt; 
(...) 
Datum : 7 oktober 2010 
Totaal doorlopende provisie : C 156.143.96 
Cinjee Advies BV verklaard hierbij dat Cinjee Advies BV tot verpanding van deze bevoegd 
is en dat op de assurantieportefeuille geen beslag is gelegd en geen beperkte rechten rust 
(Artikel 3:237 lid 2 BW)." 

5 
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2.6, Op 7 juli 2011 is de op 6 juli 2011 ondertekende "(vervoIg)-pandakte tussen Van 
Opheusden als pandhouder en Cinjee Schadeverzekeringen B.V. als pandgever geregistreerd 
bij de Belastingdienst te 's-Hertogenbosch (productie 15 bij dagvaarding). In die akte komt, 
onder meer, het volgende voor: 

..) 
Verklaren als volgt 
Artikel 1.  

1.1 Pandgever geeft hierbij acm pandhouder in pand de assurantieportefeuille 
zoals bedoeld in de koopovereenkomst, waartoe onder meer behoren en 
derhalve verpand worden alle huidige en toekomstige tot de 
assurantieportefeuille behorende boeken, bescheiden, correspondentie, 
computerbestanden en andere informatiedragers alsmede alle huidige en 
toekomstige vorderingen en daaraan verbonden zekerheden en nevenrechten 
van pandgevers, verbandhoudende met de aan pandgevers toebehorende 
assurantieportefeuille (waaronder vorderingen ter zake verzekerings-, 
beleggings-, en hypotheekprovisies, premies en ter zake van afkoopsommen). 

1.2 De verpanding strekt tot meerdere zekerheid van de nakoming door Cinjee 
Schadeverzekeringen B. V. van al hetgeen Cinjee Schadeverzekeringen B. V. uit 
hoofde van de in de considerans bedoelde koopovereenkomst, althans de in de 
considerans bedoelde geldleningsovereenkomst, aan pandhouder verschuldigd 
is of zal zijn. 

1.3 Pandhouder aanvaardt deze verpanding. 
-)" 

2.7. De advocaat van Van Opheusden heeft een brief gestuurd aan verschillende 
verzekeringsmaatschappijen (productie 16 bij dagvaarding), die luidt als volgt: 
"Veldhoven, 18 juli 2011 
Inzake .• Diverse Intermediairs/Cinjee 
Betreft : Mededeling (stil) verpande vordering op naam 
(-) 
Enige tijd geleden verkocht de heer G.J. van Opheusden h.o.d.n. "Van Opheusden 
Assurantiën" de door hem in zijn eenmanszaak gehouden portefeuille aan "VO.F. Cinjee 
Advies" ingebracht in de vennootschap "Holding Cinjee Advies B.V." respectievelijk Cinjee 
Schadeverzekeringen B. V. Deze vennootschappen hebben daartoe een geldlening verstrekt. 
Op haar beurt hebben deze vennootschappen, althans één van hen, tot zekerheid van 
betaling van de geldlening, een (stil) pandrecht verleend op de assurantieportefeuille die de 
heer Van Opheusden heeft verkocht. 
Namens de heer Van Opheusden doe ik u thans mededeling van de door hem verkregen 
pandrechten op de assurantieportefeuille die hij destijds heeft verkocht, maar thans 
behoort tot de portefeuille van één van de genoemde Cinjee vennootschappen, 
Een en ander heeft tot gevolg dat per heden slechts Van Opheusden bevoegd is tot inning 
van de vorderingen op basis van voornoemde polissen. U kunt derhalve per heden slechts 
bevrijdend betalen aan de heer Van Opheusden. (...)" 

2.8. Op 19 respectievelijk 26 juli 2011 zijn de Cinjee-vennootschappen failliet 
verklaard met benoeming van mr. ER. Butin Bik tot curator. Op 15 augustus 2013 is mr. 
Butin Bik vervangen door mr. C.F.W.A. Hamm. 
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2.9. De (toenmalige) curator heeft op 7 september 2011 (productie 17 bij dagvaarding) 
aan Van Opheusden een brief gestuurd die, voor zover thans van belang, luidt als volgt: 

Naar aanleiding van het schrijven van TRC Advocaten d. d. 9 augustus 2011 bevestig ik u 
hierbij dat ik uw vordering ten bedrage van totaal 801.794,- heb ontvangen. Voor het geval 
u bij uw indiening tevens aanspraak heeft gemaakt op een zekerheidsrecht, deel ik u het 
volgende mede: 
Ongeldigheid pandrecht e.a. op assurantieportefeuilles 

I. (...) 
Vernietiging middels Actio Pauliana 

2, Ingeval uw (zekerheids)rechten op de portefeuille zijn gebaseerd op 
rechtshandelingen, die hebben plaatsgevonden in het zicht van het faillissement en 
tot gevolg hebben dat andere schuldeisers zijn benadeeld, zijn deze mogelijk 
paulianeus en vernietigbaar op grond van artt 42 resp. 47 FW. Dit geldt in ieder 
geval voor alle rechtshandelingen die hebben plaatsgevonden na 28 juni 2011, de 
dag waarop de faillissementsaanvraag werd ingediend In uw situatie betreft dit dus 
in ieder geval de pandakte van 6 juli 2011. Deze rechtshandelingen worden bij deze 
vernietigd. 

3. Het geschil 

3.1. Van Opheusden vordert na wijziging van eis - samengevat - dat de rechtbank: 
1 de curator gebiedt de maatschappijen en volmachtbedrijven die zijn genoemd in 

producties7 en 8 bij dagvaarding bij aangetekend schrijven, en al degenen die het 
betreffen, met een brief met de aanhef "to whom it may concern", mede te delen dat 
met de in die producties 7 en 8 genoemde natuurlijke of rechtspersonen gesloten 
verzekeringsovereenkomsten behoren tot de assurantieportefeuille van Van 
Opheusden en niet behoren tot de failliete boedel van enige Cinjee-vennootschap 
althans al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om te bewerkstelligen 
dat de in producties 7 en 8 genoemde maatschappijen en volmachtbedrijven in 
relatie tot de zakelijke portefeuille als bedoeld in het lichaam van de dagvaarding op 
geen enkele wijze hinder of beperking ondervinden van het faillissement van de 
Cinjee-vennootschappen; 

2. de curator veroordeelt aan Van Opheusden te voldoen de op de boedelrekening van 
de gefailleerde Cinjee-vennootschappen (eventueel te) ontvangen provisies 
voortvloeiende uit het beheer van de zakelijke portefeuille door Van Opheusden 
sedert 19 juli 2011 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente; 

3. primair: verklaart voor recht dat het ten behoeve van Van Opheusden gevestigde 
pandrecht op het verkochte deel van de assurantieportefeuille rechtsgeldig is 
gevestigd, bestaat en niet is vernietigd; 
subsidiair: verklaart voor recht dat Van Opheusden ten aanzien van het verkochte, 
particuliere, deel van de assurantieportefeuille zijn eigendomsrecht rechtsgeldig 
heeft voorbehouden, 

4. de curator veroordeelt in de proceskosten. 

3.2. In het vonnis in incident van 17 juli 2013 zijn de grondslagen van de vorderingen 
van Van Opheusden reeds kort en zakelijk weergegeven, Ten aanzien van het sub 3, 
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subsidiair gevorderde, stelt Van Opheusden in zijn akte wijziging van eis dat uit de 
correspondentie volgt dat hij zijn eigendom heeft voorbehouden zolang de tegenprestatie 
niet volledig was voldaan. 

4. De beoordeling 

De zakelijke relaties 

4.1. Als eerste ligt de vraag voor of Van Opheusden naast het particuliere gedeelte van 
zijn assurantieportefeuille tevens de zakelijke relaties heeft verkocht aan Cinjee 
Schadeverzekeringen B.V. 

De curator betoogt dat Van Opheusden en Cinjee Schadeverzekeringen B.V. ten aanzien van 
de particuliere relaties van Van Opheusden wel uitvoering aan de overeenkomst hebben 
gegeven maar ten aanzien van de zakelijke relaties niet en dat het blijkbaar de bedoeling van 
partijen is geweest om alle relaties van Van Opheusden over te voeren naar Cinjee 
Schadeverzekeringen B.V. Voorts voert de curator aan dat "wat Cinjee 
Schadeverzekeringen B.V. en Van Opheusden ook zijn overeengekomen met betrekking tot 
de zakelijke relaties, ze hebben er geen uitvoering aangegeven." 

De rechtbank begrijpt dat de curator betoogt dat de bedoelingen van partijen afwijken van 
de letterlijke bewoordingen van de overeenkomst alsmede dat bij de uitleg van hetgeen 
partijen met elkaar zijn overeengekomen ook feiten en omstandigheden mogen worden 
meegewogen die zich hebben voorgedaan na het sluiten van de overeenkomst maar een licht 
kunnen werpen op hetgeen eerder is overeengekomen. 

4.2. Voor de bepaling van de inhoud van een akte is niet slechts van belang wat uit de 
akte zelf blijkt, het komt ook aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over 
en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op 
hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (Haviltex-
maatstaf). Bij de uitleg van hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen mogen ook 
feiten en omstandigheden worden meegewogen die zich hebben voorgedaan na het sluiten 
van de overeenkomst maar een licht kunnen werpen op hetgeen eerder is overeengekomen. 

De curator beroept zich op de volgende omstandigheden: 
a. de zakelijke relaties zijn ex artikel 6:159 lid 1 BW overgedragen aan Cinjee 

Schadeverzekeringen B.V., er is sprake van contractsovername met mededeling aan 
de verzekeraars (productie 1 conclusie van antwoord); 

b. op grond van artikel 4:102 Wft is Cinjee Schadeverzekeringen B.V. voor de 
verzekeraars de bemiddelaar van alle overgevoerde polissen en daarmee 
rechthebbende op de provisies; 

c. de overnamesom is bepaald inclusief zakelijke relaties, dit blijkt uit het 
verpandingsborderel (onder 12 conclusie van antwoord); 

d. gezien de inhoud van het verpandingsborderel wilden partijen de zakelijke relaties 
ook verpanden aan Van Opheusden; 

e. partijen hebben niet geprobeerd om de situatie te herstellen, ook niet nadat Van 
Opheusden kon constateren dat hij geen provisie meer ontving uit de zakelijke 
portefeuille. 
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4.2.1. Van Opheusden heeft ter comparitie uitleg gegeven over de door de curator 
aangevoerde omstandigheden. Hij heeft als volgt gereageerd: 
ad a. de brieven die als productie 1 door de curator zijn overgelegd zijn aldus opgesteld 
omdat de transactie anders administratief niet uit te voeren viel omdat de particuliere relaties 
naar Cinjee gingen en Cinjee voor de zakelijke relaties de back office ging regelen; 
ad b en e. Cinjee zou vervolgens de zakelijke relaties terug overvoeren op naam van Van 
Opheusden. Aan Aegon is op 10 februari 2011 een brief terzake verzonden (productie 19 
van Van Opheusden); 
ad d en e. Van Opheusden heeft er erg lang achteraan moeten zitten om de verpanding tot 
zekerheid voor de betaling van de koopsom te regelen. Toen dit stuk uiteindelijk kwam, 
heeft Van Opheusden het maar ondertekend. Het was weliswaar niet helemaal correct maar 
dan had Van Opheusden ten minste iets. 

4.2.2. Gelet op de gemotiveerde en in het licht van de geschetste omstandigheden 
aannemelijke verklaringen van Van Opheusden over de gang van zaken, doen de door de 
curator gestelde omstandigheden niet af aan de duidelijke bewoordingen van de 
overeenkomst, en dan met name de artikelen 1 lid 1, 8 lid 2 en 15 (zie 2.2) in samenhang 
met de daaraan voorafgaande e-mail (zie 2.1). In die e-mail staat expliciet vermeld dat: 
- Cinjee Advies de particuliere portefeuille koopt; 
- uitgesloten van de koop is de zakelijke portefeuille; 
- Van Opheusden het recht verkreeg om op termijn de zakelijke portefeuille te verkopen aan 
Cinjee Advies, 
- Cinjee Advies diensten voor Van Opheusden zou gaan verrichten voor een hooguit 
kostendekkend tarief maar dat zij tot dit aanbod bereid was gezien de aantrekkelijke 
particuliere portefeuille. 

Het beroep van de curator op de inhoud van de pandakte/verpandingsborderel 
respectievelijk de (vervolg)-pandakte waarin volgens de curator staat dat partijen ook de 
zakelijke relaties aan Van Opheusden wilden verpanden, slaagt evenmin. Zowel in de 
pandakte als in de (vervolg)-pandakte hebben partijen het begrip assurantieportefeuille als 
volgt omschreven: "met assurantieportefeuille steeds wordt bedoeld de 
assurantieporteleuille zoals gedefinieerd in de koopovereenkomst (bijlage 1); ". Zoals 
hiervoor is overwogen zijn de bewoordingen van de koopovereenkomst duidelijk, in die zin 
dat van de koop de zakelijke portefeuille van Van Opheusden was uitgesloten. De 
redenering van de curator dat de verpanding wel ziet op de zakelijke klanten van Van 
Opheusden kan dan ook niet worden gevolgd. 

Het vorenstaande rechtvaardigt de slotsom dat in de overeenkomst de bedoelingen van de 
partijen bij die overeenkomst correct zijn weergegeven, te weten dat de zakelijke 
portefeuille was uitgesloten van de transactie tussen Van Opheusden en Cinjee 
Schadeverzekeringen B.V. 

4.2.3. De opmerking van de curator ter gelegenheid van de comparitie van partijen dat hij 
navraag heeft gedaan bij de heer Kooistra en bij mevrouw Dekker-Cinjee, en dat zij zich - 
voor zover zij zich iets konden herinneren - met betrekking tot deze portefeuille geen 
uitzonderingen konden herinneren, is onvoldoende om het vorenstaande te weerleggen. 
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4.3. Het argument van de curator dat er geen juridische grond is om hem te veroordelen 
tot het ongedaan maken van de ontstane situatie, die bovendien - zoals hij stelt - reeds lang 
voor faillissement door de betrokken partijen is bewerkstelligd, gaat niet op. Ten eerste 
geldt dat de zakelijke relaties geen onderdeel vormen van de faillissementsboeclel. Voorts 
kan met inachtneming van het vorenstaande niet worden geoordeeld dat Van Opheusden de 
ontstane situatie heeft bewerkstelligd maar dat dit veeleer te wijten is aan Cinjee 
Schadeverzekeringen B.V. en/of Cinjee Advies B.V. Er is bovendien geen sprake van 
ongedaanmakingsverbintenissen als bedoeld in artikel 6:271 BW. Het gaat erom dat de 
curator richting derden duidelijkheid schept ten aanzien van de - hiervoor weergegeven - 
juridische en feitelijke situatie. 

4.4. De curator heeft nog betoogd dat de enige grond voor de boedel om voor verificatie 
aan een individuele schuldeiser een uitkering te doen, een (samenwerkings)overeenkomst 
tussen Van Opheusden en de boedel zou zijn en dat de curator een zodanige overeenkomst 
niet kent en hem evenmin is gevraagd om een dergelijke overeenkomst gestand te doen. Er 
is dan ook geen grond om de curator te veroordeling tot betaling van eventueel ontvangen 
provisies, aldus de curator. 

4.4.1. Zoals hiervoor is overwogen, waren de zakelijke relaties uitgezonderd van de 
transactie tussen Van Opheusden en Cinjee Schadeverzekeringen B.V. zodat het betoog van 
de curator reeds daarom faalt. 

4.5. Gelet op het hiervoor overwogene liggen de vorderingen van Van Opheusden 
aangehaald onder 3.1.1 en 3.1,2 voor toewijzing gereed. 

Verpanding? 

4.6. Het volgende onderdeel van de vordering van Van Opheusden ziet op de 
geldigheid van het op het verkochte deel van de assurantieportefeuille gevestigde pandrecht. 
In dat licht dient allereerst de vraag te worden beantwoord in hoeverre een 
assurantieportefeuille als zodanig vatbaar is voor verpanding, zoals Van Opheusden stelt en 
de curator betwist. 

4.7. Een assurantieportefeuille is vatbaar voor verpanding voor zover sprake is van een 
goed dat vatbaar is voor overdracht (artikel 3:228 BW jo. artikel 3:83 BW). Dat is naar het 
oordeel van de rechtbank niet het geval. 

4.7.1. Van Opheusden betoogt dat - kort gezegd — uit de Wft voortvloeit dat een 
assurantieportefeuille als zelfstandig (voorwerp van) vermogensrecht voor overdracht 
vatbaar is en dat daar dus ook een pandrecht op kan worden gevestigd. Dit betoog gaat niet 
op. Het begrip portefeuille zoals dat wordt gebruikt in de artikelen 4:102 en 4:103 Wft ziet 
op de relatie tussen verzekeraar en bemiddelaar. De aldaar bedoelde overdraagbaarheid 
sorteert geen goederenrechtelijk effect. Artikel 4:104 Wft biedt evenmin een aanleiding om 
tot de slotsom te komen dat een pandrecht kan worden gevestigd op een 
assurantieportefeuille. Dit artikel biedt in feite een goodwillbescherming, Uit de Wft kan 
derhalve niet worden afgeleid dat overdracht van de assurantieportefeuille als zodanig 
mogelijk is, zodat de Wft evenmin een basis biedt voor de verpanding van de 
assurantieportefeuille als zodanig. 
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4.7.2. Nu er (ook) geen (andere) wettelijke regeling is die de (goederenrechtelijke) 
overdracht en levering van een portefeuille als zelfstandig goed mogelijk maakt, moet de 
conclusie zijn dat geen pandrecht is gevestigd op de assurantieportefeuille als zodanig. In 
zoverre faalt het betoog van Van Opheusden. 

4.8. Dit neemt niet weg dat wel op afzonderlijke onderdelen van de 
assurantieportefeuille een pandrecht kan worden gevestigd conform de eisen die voor het 
betreffende goed gelden. Daarbij wordt vooropgesteld dat, zoals hiervoor reeds is 
aangehaald onder 4.2.2, in de akte van verpanding door partijen is verwezen naar de 
overeenkomst. In de overeenkomst staat omschreven wat door partijen onder de 
assurantieportefeuil le werd verstaan, te weten: 

a. de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie en het recht op 
beheer, (waaronder het recht op premie-incasso), verbonden aan de 
verzekeringen welke verkoper in beheer heeft. Tot het recht op beheer behoren 
alle cliënt- en contractgegevens behorende bij de kring van relaties, die door 
bemiddeling van de verkoper overeenkomsten van verzekering en/of 
financiering bij verzekeringsmaatschappijen hebben gesloten en tot het tijdstip 
van de koop en verkoop zijn gecontinueerd. 

b. alle boeken, correspondentie, (computer)bestanden en andere bescheiden 
betrekking hebbende op de hiervoor sub a vermelde rechten. 

4.8.1. Ten aanzien van de hierboven onder a genoemde rechten is een rechtsgeldig 
pandrecht gevestigd wat betreft de vorderingen die voortvloeien uit het daar genoemde recht 
op provisie, Voor het vestigen van een pandrecht op die vorderingen is nodig een 
authentieke of geregistreerde onderhandse akte ex artikel 3:239 BW, Van Opheusden en 
Cinjee Schadeverzekeringen hebben de op 13 oktober 2010 aan de Belastingdienst ter 
registratie aangeboden stukken (zie 2.5) en een (vervolg)-pandakte (zie 2.6) opgesteld zodat 
daarmee aan bedoelde eis is voldaan. Vervolgens heeft de advocaat van Opheusden op 7 juli 
2011 mededeling gedaan (zie 2.7) als bedoeld in lid 3 van artikel 3:239 BW; vanaf dat 
moment is derhalve sprake van een openbaar pandrecht. 

4.8.2. Voor een bezitloos pandrecht op de onder b genoemde roerende zaken (art, 
3:236 BW) bestaat de vestigingshandeling (eveneens) in een geregistreerde onderhandse 
akte. Aan die eis is door de bij de verpanding betrokken partijen voldaan door het opstellen 
van de twee hiervoor aangehaalde akten van verpanding. 

4.8.3. Het vorenstaande brengt met zich dat de pandrechten op de beide omschreven 
onderdelen van de assurantieportefeuille rechtsgeldig zijn gevestigd. In zoverre kan de 
gevorderde verklaring voor recht worden gegeven. De rechtbank tekent daarbij aan dat in 
deze procedure niet aan de orde is wat de gevolgen zijn voor het pandrecht op de 
provisievorderingen en de roerende zaken door het intussen ingetreden faillissement. Zo is 
bijvoorbeeld thans niet aan de orde in hoeverre dit pandrecht meebrengt dat Van Opheusden 
recht zou hebben op betaling (door derden of de curator) van provisievorderingen, zodat de 
rechtbank dat in het midden zal laten. 

4.8.4. De curator heeft nog een beroep gedaan op vernietiging van de verpanding op 
grond van de pauliana (zie 2.9). Voor zover de curator daarbij het oog heeft op de 
rechtshandeling waarbij partijen de vestiging van een pandrecht zijn overeengekomen (op 8 
april 2010) faalt het omdat uit de stellingen van de curator niet voortvloeit dat Van 
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Opheusden op dat moment het faillissement van Cinjee en een tekort daarin met een 
redelijke mate van waarschijnlijkheid had moeten voorzien; de bewijsvermoedens van 
artikel 43 Fw zijn niet aan de orde. Ook het beroep van de curator op artikel 47 Fw faalt. 
Voor vernietiging op grond van artikel 47 Fw is vereist dat Van Opheusden ten tijde van de 
verpanding wist dat het faillissement van Cinjee reeds was aangevraagd, althans dat de 
verpanding het gevolg was van samenspanning tussen Cinjee en Van Opheusden, waarbij 
bij beide partijen het oogmerk heeft voorgezeten van begunstiging van Van Opheusden 
boven andere schuldeisers. De curator heeft niet gesteld, laat staan onderbouwd, dat daarvan 
sprake was. 

Rente 

4.9. Tegen de gevorderde wettelijke rente noch de ingangsdatum is verweer gevoerd, 
zodat deze zal worden toegewezen zoals gevorderd, met dien verstande dat ten aanzien van 
de provisies die na 18 maart 2013 zijn ontvangen geldt dat de wettelijke rente zal zijn 
verschuldigd veertien dagen na ontvangst van deze gelden. 

Proceskosten 

4.10. De curator zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld 
in de proceskosten, aan de zijde van Van Opheusden begroot op: 
verschotten C 92,82 
griffierecht C 274,00 
advocaatkosten C 1.356,00  (3 punten* x tarief II â C 452,00) 

E 1.722,82 
*(dv, conclusie incident, cvp) 

4.11. Voor een zelfstandige veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de 
kostenveroordeling ook voor deze nakosten (€ 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, 
onder de voorwaarde dat de curator niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis 
heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een 
bedrag van 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de 
uitspraak) een executoriale titel oplevert. 

5. De beslissing 

De rechtbank 

5.1. gebiedt de curator om de maatschappijen en volmachtbedrijven die zijn genoemd 
in producties 7 en 8 bij dagvaarding bij aangetekend schrijven, en al degenen die het 
betreffen, met een brief met de aanhef "to whom it may concern", mede te delen dat met de 
in die producties 7 en 8 genoemde natuurlijke of rechtspersonen gesloten 
verzekeringsovereenkomsten behoren tot de assurantieportefeuille van Van Opheusden en 
niet behoren tot de failliete boedel van enige Cinjee-vennootschap althans al datgene te doen 
wat redelijkerwijs noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de in producties 7 en 8 
genoemde maatschappijen en volmachtbedrijven in relatie tot de zakelijke portefeuille als 
bedoeld in het lichaam van de dagvaarding op geen enkele wijze hinder of beperking 
ondervinden van het faillissement van de Cinjee-vennootschappen; 
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5.2. veroordeelt de curator om aan Van Opheusden tegen deugdelijk bewijs van 
kwijting te voldoen de op de boedelrekening van de gefailleerde Cinjee-vennootschappen 
(eventueel te) ontvangen provisies voortvloeiende uit het beheer van de zakelijke 
portefeuille zoals in het lichaam van de dagvaarding bedoeld van en door Van Opheusden 
sedert 19 juli 2011, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over dit bedrag te rekenen 
vanaf 18 maart 2013 tot aan de dag der algehele voldoening en voor zover de provisies zijn 
ontvangen na 18 maart 2013 de wettelijke rente veertien dagen na ontvangst; 

5.3. verklaart voor recht dat het ten behoeve van Van Opheusden gevestigde pandrecht 
op het verkochte deel van de assurantieportefeuille dat ziet op: 
a. de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie, verbonden aan de 
verzekeringen welke verkoper in beheer heeft; 
b. alle boeken, correspondentie, (computer)bestanden en andere bescheiden 
betrekking hebbende op het verkochte deel van de assurantieportefeuille, 
rechtsgeldig is gevestigd, bestaat en niet is vernietigd; 

5.4. veroordeelt de curator in de proceskosten, aan de zijde van Van Opheusden begroot 
op € 1.722,82, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum 
van dit vonnis; 

5.5. verklaart het vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad; 

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af. 

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Eerdhuijzen, mr. F. Damsteegt-Molier en 
mr. D. van Dooren en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2015. 

2294/2148/2457 



Borsboom '8i Hamm 
"advocaten..• 



n naam van de Koning 

K ROTTERDAM 

Afdeling privaatrecht 
Team haven en handel 

Vonnis van 4 mei 2016 

in de zaak 

met zaaknummer / rolnummer: C/10/482893 / HA ZA 15-862 

van 

Dick SCHREUDER 
h.o.d.n. "Schreuder Assurantiën", 
wonende te Sittard, gemeente Geleen, 
eiser, 

o advocaat mr. J.J.C. Delahaye te Maastricht, 

tegen 

Mr. C.F.W.A. HAMM 
in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van Holding Cinjee Advies B.V. en 
Cinjee Schadeverzekeringen B.V., 
kantoorhoudende te Rotterdam, 
gedaagde, 
advocaat mr. J.P.M. Borsboom te Rotterdam. 

Partijen zullen hierna "Schreuder" en "de Curator" genoemd worden. De gefailleerde 
vennootschappen worden hierna tezamen "Cinjee" en ieder afzonderlijk "Holding Cinjee" 
respectievelijk "Cinjee SV" genoemd. 

1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
de dagvaarding van 29 juli 2015, met 12 producties; 
de conclusie van antwoord, tevens verzoekschrift als bedoeld in artikel 392 Rv, met twee 
producties; 
het tussenvonnis van 18 november 2015, waarbij een comparitie van partijen werd 
bevolen; 
de door de rechtbank voor die comparitie aan partijen toegezonden zittingsagenda; 
de antwoordakte met betrekking tot het verzoek als bedoeld in artikel 392 Rv; 
de akte houdende wijziging van eis; 
de brief van de Curator van 12 januari 2016, met één productie; 
de aantekeningen comparitie aan de zijde van Schreuder; 
de samenvatting standpunten aan de zijde van de Curator; 
het proces-verbaal van comparitie van 14 januari 2016. 
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1.2. Zoals in het proces-verbaal van comparitie vermeld, hebben partijen vonnis, 
respectievelijk een beschikking gevraagd. 

2. De feiten 

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet (voldoende) betwist, gaat de rechtbank uit van de 
volgende feiten. 

2.1. Schreuder bemiddelde als assurantietussenpersoon bij de totstandkoming van 
verzekeringsovereenkomsten tussen verzekeraars en verzekeringnemers. Daartoe had 
Schreuder diverse samenwerkingsovereenkomsten met diverse financiële ondernemingen 
waaronder vooral verzekeraars gesloten. 

2.2. Holding Cinjee is de moedermaatschappij van Cinjee SV. Deze vennootschappen 
vormden — tezamen niet andere met hen in een groep verbonden vennootschappen — een 
assurantiebemiddelingsbedrijf. Dat assurantiebemiddelingsbedrijf heeft in de jaren 2008 — 
2010 diverse assurantieportefeuilles van assurantietussenpersonen gekocht. 

2.3. Op initiatief van Cinjee zijn Schreuder en Cinjee SV in maart 2010 een 
overeenkomst betreffende de koop, verkoop en levering van de assurantieportefeuille van 
Schreuder aangegaan, die zij hebben vastgelegd in een door hen in maart 2010 ondertekend 
contract (productie 2 van Schreuder), hierna aangeduid als: het Contract. 
Het Contract is opgesteld door Cinjee. Over de bepalingen van het concept voor het Contract 
is niet onderhandeld, geen van de bepalingen is aangepast. Slechts over de koopprijs en de 
opdeling daarvan in een stakingslijfrente en een winstrecht (artikel 3 van het Contract) is 
onderhandeld. De uitkomsten daarvan zijn in het Contract opgenomen. 
Die overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen: 

"Koop en verkoop 
Artikel 1  

1. Verkoper zal per 1 april 2010 zijn assurantieportefeuille verkopen aan koper, die deze per 
gelijke datum van verkoper zal kopen, waarbij onder assurantieportefeuffle verstaan wordt: 
a, de portefeuillerechten, bestaande uit het recht op provisie en het recht op beheer (waaronder 
het recht op premie-incasso) verbonden aan de verzekeringen welke verkoper in beheer heeft en welke 
zijn weergegeven op bijlage 1. Tot het recht op beheer behoren alle cliënt- en contractgegevens 
behorende bij de kring van relaties, die door bemiddeling van de verkoper overeenkomsten van 
verzekering en/of financiering bij verzekeringsmaatschappijen hebben gesloten en tot het tijdstip van 
de koop en verkoop zijn gecontinueerd. 
b. alle boeken, correspondentie, (computer)bestanden en andere bescheiden betrekking 
hebbende op de hiervoor sub a. vermelde rechten. 
1. Vanaf de in lid 5 te noemen leveringsdatum is de prolongatieprovisie behorende bij de 
verkochte assurantieportefeuille voor rekening van de koper. De verkoper is verplicht om de door hem 
nog ontvangen prolongatieprovisie inzake de maanden april en mei, die overeenkomstig het bepaalde 
in de vorige zin voor rekening van de koper komt, direct door te betalen naar bankrekeningnununer 
12.01.35.043 ten name van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. te Sliedrecht, 
2. Koper neemt nadrukkelijk geen vorderingen of schulden van verkoper over. 
Verkoper zal de rekeningen courant met de verzekeringsmaatschappijen en eventuele andere financiële 
instellingen afsluiten en de eventuele debetsaldi vóór de leveringsdatum aanzuiveren. Verkoper zal 
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voorts bestaande rekeningen courant met relaties afwikkelen zodat ter zake geen vorderingen of 
schulden meer aanwezig zijn. 
3.  
4. De levering en aanvaarding van de in lid 1 sub a vermelde rechten per I april 2010 zal 
geschieden door ondertekening door partijen van deze overeenkomst en voor zover nodig door het ter 
beschikking stellen van de benodigde informatie/gegevens. De koper verzorgt de mededeling van de 
overdracht aan de verzekeringsmaatschappijen, waaraan verkoper uiteraard verplicht is mee te werken. 
De levering en aanvaarding van de in lid 1 sub b vermelde zaken wordt geacht op de datum van levering 
van de assurantieportefeuille te hebben plaatsgevonden door feitelijke overgave door verkoper aan 
koper. 

[..] 
Garanties 
Artikel 2  

Verkoper staat er jegens koper voor in dat: 

de assurantieportefeuille eigendom is van de verkoper en verkoper bevoegd is om de 
assurantieportefeuille te vervreemden; 

de levering van de assurantieportefeuille en de andere rechten geschiedt in onbezwaarde vrije 
eigendom, vrij van gebruiksrechten en zonder eigendomsvoorbehoud ten behoeve van een 
derde; 

[•1 

[..J 
het verkochte vrij is van beslag en niet in pand is gegeven, in welke vorm dan ook; 

Koopprijs 
Artikel 3  

De overdrachtsprijs is als volgt door partijen vastgesteld: 
1. De koopprijs voor de assurantieportefeuille wordt door partijen vastgesteld op e 275.000.-
berekend door de doorlopende provisie voor levensverzekeringen in de portefeuille, voorlopig gesteld 
op e 50.000,- met de factor 5,5 te vermenigvuldigen. Bovenstaande berekening is gebaseerd op een 
doorlopende jaarprovisie van 50.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op een totaalbedrag van de rekening 
courant per 1 april 2010. Nadat de verzekeraars de doorlopende jaarprovisie (gebaseerd op naar het 
agentschap van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. overgevoerde polissen per 1 april 2010) definitief 
hebben opgegeven, wordt de overnamesom slechts aangepast, wanneer de doorlopende provisie een 
afwijking vertoont van meer dan E 1,000,- op jaarbasis. Uiteraard wordt dan wel de bovenstaande 
prijsfactor toegepast. 
2, Betaling van de koopprijs voor de assurantieportefeuille geschiedt in twee afzonderlijke 
delen: 

Betaling tegen een stakingslijfrente 

Voor een bedrag van € 175.000,- zal er een betaling plaatsvinden op basis van een stakingslijfrente. De 
betaling van de koopprijs voor dit deel van de assurantieportefeuille geschiedt in 108 termijnen. In de 
koopprijs is een rente verdisconteerd tegen een rentepercentage van 3%. De maandelijkse 
lijfrentetermijnen bedragen e 1.620,37. 
3. De betaling van de eerste termijn zal plaatsvinden op 21 mei 2010. De laatste termijn vervalt 
op 21 april 2019. [..] 
4. Na de betaling van de laatste termijn, genoemd in lid 3, is koper tegenover verkoper volledig 
gekweten, 

[..] 
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Betaling tegen een winstrecht 

6. Voor een bedrag van € 100.000,- zal er een betaling plaatsvinden op basis van een winstrecht, 
inhoudende dat door de koper gedurende een periode van 108 maanden een percentage van de 
prolongatieprovisie van de verkochte assurantieportefeuille, te verminderen met eventuele door 
verzekeringsmaatschappijen of gevolmachtigden in rekening te brengen incassokosten, aan de 
verkoper zal werden betaald. 

Zekerheid/eigendornsvoorbehoud 
Artikel 4  

1. Tot zekerheid voor de nakoming door de koper van haar verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst zal de koper ten behoeve van de verkoper een pandrecht, eerste in rang, vestigen op de 
door de verkoper verkochte assurantieportefeuille. 
De vestiging van het pandrecht zal geschieden bij afzonderlijke akte van pandrecht, waaraan jaarlijks 
een pandlijst zal worden toegevoegd. 
2. De koper verplicht zich de pandakte te registreren bij de Inspectie Registratie en Successie 
van de Belastingdienst. De koper verplicht zich voorts om jaarlijks, aan de hand van de 
portefeuillegegevens uit haar geautomatiseerde systeem een pandlijst op stellen en deze tot de pandakte 
behorende pandlijsten bij genoemde inspectie te registreren. Bij het opstellen van de pandlijsten wordt 
rekening gehouden met de het totaalbedrag van de nog te betalen termijnen. 
3. Gedurende de periode waarin de verkoper recht heeft op de winstrechttermijnen, genoemd in 
artikel 3, is het de koper niet toegestaan om het gedeelte van de gekochte assurantieportefeuille, waarop 
ten behoeve van de verkoper een pandrecht rust, in eigendom over te dragen of te bezwaren met een 
tweede pandrecht. Van het bepaalde in de vorige volzin is uitgezonderd de overdracht van de 
portefeuille aan een rechtspersoon waarvan de koper direct of indirect alle aandelen houdt, 
4. De koper verplicht zich om de pandakte te registreren bij de Inspectie Registratie en 
Successie van de Belastingdienst De koper verplicht zich voorts om jaarlijks, 
nadat de omvang van de prolongatieprovisie in de portefeuille is vastgesteld, de tot de pandakte 
behorende pandlijsten bij genoemde inspectie te registreren. Bij het vaststellen van de pandlijsten wordt 
rekening gehouden met het totaalbedrag van de nog te betalen termijnen. 
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 maakt de verkoper gedurende de periode dat hij 
recht heeft op winstrechttermijnen een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de verkochte 
assurantieportefeuille voor het geval dat 
a. ten behoeve ven de koper dan wel rechtsopvolger een faillissementsaanvraag wordt 

ingediend, 
b. door de koper dan wel haar rechtsopvolger surseance van 
c. betaling wordt aangevraagd, 
[..] 

Nadere bepalingen met betrekking tot de assurantienortefeuille 
Artikel 5  

1. Gedurende de periode dat de verkoper nog recht heeft op de termijnen zal de verkochte 
assurantieportefeuille in de administratie van de koper zodanig afzonderlijk worden geadministreerd 
dat de omvang van de assurantieportefeuille traceerbaar is. 
2. De koper verplicht zich met betrekking tot de aldus afzonderlijk geadministreerde 
assurantieportefeuille tot het volgende: 

Aan de verzekeringen die behoren tot de assurantieportefeuille zat een codering worden 
gegeven, waardoor deze als zodanig herkenbaar en traceerbaar zijn; 
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Nieuwe schadeverzekeringen, gestoten bij relaties van de verkochte assurantieportefeuille, 
zullen tot de afzonderlijk geadministreerde assurantie portefeuille behoren; 

Eenmaal per jaar zal de koper aan de verkoper een portefeuilleoverzicht overhandigen. Dit 
overzicht is samengesteld op basis van externe informatie met betrekking tot de portefeuille 
en bevat een overzicht op relatieniveau: per maatschappij en per branche: 

Bewilliging 
Artikel 7  

1. Indien en voor zover één of meer der betrokken verzekeraars goedkeuring en medewerking 
aan de overdracht van rechten ingevolge deze overeenkomst, voor zover vereist ingevolge de Wet 
financieel toezicht (Wft), onthoudt, zal deze overeenkomst nadere aanpassing behoeven. De aanpassing 
zal zodanig dienen te zijn dat de nieuwe overeenkomst hetgeen in deze overeenkomst is bepaald zoveel 
mogelijk benadert. 
Overigens heeft zich dit tot op heden nog nooit voorgedaan aan de zijde van koper. 
2. Ten aanzien van het gedeelte van de assurantieportefeuille waarvoor wel goedkeuring en 
medewerking als hiervoor bedoeld wordt verkregen, zal het in deze overeenkomst bepaalde zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn. 

2.4. Op initiatief van Cinjee is een twintigtal brieven aan de financiële ondernemingen, 
vooral verzekeraars, met wie Schreuder samenwerkingsovereenkomsten had lopen opgesteld, 
conform een door Cinjee opgesteld model. Cinjee en Schreuder hebben die brieven op het 
kantoor van Cinjee ondertekend in februari of maart 2010. Vervolgens zijn die brieven aan de 
financiële ondernemingen verstuurd. 
Die brieven bevatten de volgende bewoordingen: 

44 

Aan: [in te vullen de naam en het adres van de 
financiële onderneming; rechtbank] 
t.a.v. TP-administratie 

Betreft: overvoer van portefeuille t.n.v. Schreuder Assurantiën. 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij deel ik u mede, dat vanaf 1 april 2010 de provisierechten van de hypotheek, leven- en 
schadeverzekeringen alsmede de bancaire posten t.n.v. Schreuder Assurantiën met agentschapnummer 

 zijn overgedragen aan: Cinjee Schadeverzekeringen B.V., Kubus 152, 33641 DO 
Sliedrecht, met hoofdagentschapnummer .... 

De gewenste incassomethode is geheel MAATSCHAPPIJ-INCASSO. 

De overdracht vindt plaats tegen winstrecht, Dit impliceert dat de huidige agentschapmunmers in stand 
moeten worden gehouden en er een afzonderlijke financiële administratie moet worden uitgevoerd. 
De tenaamstelling van het huidige agentschapnumrner van Schreuder Assurantiën dient te worden 
gewijzigd in Cinjee Schadeverzekeringen B.V. (v/h Schreuder Assurantiën) zodat de overgenomen 
portefeuille apart geadministreerd kan warden. Tevens dienen de bank- en adresgegevens te worden 
gewijzigd in de gegevens van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. 

Vanaf 1 april 2010 wordt ten behoeve van verkoper pandrecht gevestigd op de (zich in Schreuder 
Assurantiën bevindende) assurantieportefeuille. Voorgaande impliceert dat de huidige 
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agentschapnummers in stand moeten worden gehouden aangezien er een afzonderlijke financiële 
administratie moet worden gevoerd. 

Schreuder Assurantiën draagt zelf zorg voor de afhandeling van haar rekening-courantschulden en 
vorderingen t.o.v. de verzekeraar tot 1 april 2010 (moment waarop de verzekeraar de wijzigingen heeft 
uitgevoerd). 

Deze brief is door zowel Cinjee Schadeverzekeringen B.V. als Schreuder Assurantiën ondertekend, ter 
bevestiging van bovenstaande. Bij vragen kunt u bellen naar Cinjee Schadeverzekeringen B.V.; 0184-
433060. 
Met vriendelijke groeten, 

Nieuwe tussenpersoon 
Cinlee Schadeverzekeringen B.V. 
Kubus 152 
3364 OG Sliedrecht 

Vorige tussenpersoon  
Schreuder Assurantiën 
Frans Halsstraat 13 
6137 TP Sittard 

M. Cinjee D. Schreuder  

M. Dekker-Cinjee  

2.5. Schreuder heeft van diverse financiële ondernemingen (verzekeraars) waarmee hij 
samenwerkingsovereenkomsten had, bevestigingen ontvangen dat de rechtsverhouding was 
overgedragen aan Cinjee. 

Zo schreef Europeesche Verzekeringen bij brief van 3 maart 2010 onder meer het volgende 
aan Schreuder: 

"Geachte heer Schreuder, 

Met verwijzing naar de door ons ontvangen correspondentie bevestigen wij, dat wij uw agentschap per 
heden hebben overgeschreven op naam van Cinjee Schadeverzekeringen B.V. (v/h Schreuder 
Assurantiën). 
Bij de beëindiging van onze relatie danken wij u voor het vertrouwen, dat u aan onze maatschappij 
heeft geschonken." 

Zo schreef Zwitserleven bij brief van 17 mei 2010 onder meer het volgende aan Schreuder: 

"Geachte relatie, 

ik laat u graag weten dat wij akkoord gaan met de overdracht van uw portefeuille aan: Cinjee Advies 
te SL1EDRECHT 

Overdracht 

De overdracht is/wordt geeffectueerd per 1 juni 2010 
Na verrekening van het saldo in uw rekening-courant zullen wij uw tussenpersoonsnummer in onze 
administratie doorhalen. 

Zonder uw tegenbericht nemen wij aan dat u de betrokken verzekerde(n)/ verzekeringnemers(s) van 
deze wijziging op de hoogte brengt." 

2.6. Bij de ondertekening van het Contract op het kantoor van Cinjee in maart 2010 heeft 
Schreuder de ongeveer 2000 cliëntendossiers overhandigd aan Cinjee. Bij die gelegenheid 
heeft Schreuder ook een door Cinjee opgestelde standaardbrief van Schreuder en Cinjee 
gezamenlijk aan de cliënten van Schreuder (conform productie 12 van Schreuder) 
afgewikkeld. Cinjee had etiketten gemaakt voor de brieven aan de cliënten. 

4 xnei 2016 
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2.7. Cinjee heeft een "Borderel (Verpanding van AssurantieportefeuilIe)" (hierna; 
Borderel) opgesteld en dat stuk bij brief van 14 oktober 2010 aan Schreuder toegestuurd. 
In die brief staat onder meer het volgende; 

"Hierbij ontvangt u twee exemplaren van het borderel (verpanding van assurantieportefeuille). 
Wij verzoeken u om het originele borderel ondertekend retour te zenden. Dit borderel zullen wij dan 
naar de Belastingdienst sturen, zodat het verpand kan worden. De kopie van het borderel kunt u 
bewaren voor uw eigen administratie. 

Tevens ontvangt u een kopie van de portefeuilleoverzichten, die wij gebruikt hebben voor het opstellen 
van de pandlijst. U kunt dan aan de hand van deze gegevens, de waarde van u portefeuille controleren." 

In het Borderel staat onder meer het volgende: 

"Aan: 
Schreuder Assurantien 
Frans Halsstraat 13 
6137 TP Sittard 

Ter voldoening aan de jegens u bestaande verplichtingen tot verpanding van de assurantieportefeuille, 
geven wij bij deze aan u in pand, de bij ons in beheer zijnde assurantieportefeuille. Als volgt 
gespecificeerd: 

De specificatie van de portefeuille Schreuder Assurantiën is als volgt: 

Datum: 
Naam eerste verzekerde 

: 27-02-2010 
J.R.M. Rokx 

Aantal pagina's 
Polisnumm er 

:4 
0273850 

Naam laatste verzekerde : A.H.P. Stijnen Polisnummer :401674104 
Totaal termijn provisie :€ 112,70 Agentschapnr : 476317 
Naam maatschappij : Aegon Tenaamstelling : Cinjee Advies v/h 

Schreuder Assurantiën 
Afkomstig van overname : Schreuder Assurantiën 

Datum: : 27-02-2010 Aantal pagina's :4 
Naam eerste verzekerde : D. Schreuder hio Dick Polisnummer : 985038 
Naam laatste verzekerde : R.J.M. Schrojenstein Polisnummer : 818248 
Totaal termijn provisie : € 358,85 Agentschapnr : 5552 
Naam maatschappij : Arag Tenaamstelling Cinjee Advies v/h 

Schreuder Assurantiën 
Afkomstig van overname Schrelder Assurantiën 

Datum: : 24-06-2010 Aantal pagina's : 25 
Naam eerste verzekerde :LR. Baptistia Polisnummer : 81513482 
Naam laatste verzekerde : H.H. Eijkenboom Polisnummer : 50028211 
Totaal termijn provisie £ 26.313,56 Agentschapnr : 96020 
Naam maatschappij : Bnms ten Brink Tenaamstelling : Cinjee Advies v/h 

Schreuder Assurantiën 
Afkomstig van overname : Schreuder Assurantiën 

[--3 

Datum: : 25-02-2010 Aantal pagina's : 33 
Naam eerste verzekerde : E.F.A. Haan Polisnummer : 881134418 
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Naam laatste verzekerde 
Totaal termijn provisie 
Naam maatschappij 

Afkomstig van overname 

{..] 

C.W.E.G. Dijk 
: € 9.570,43 
: Europeesche 

: Schreuder Assurantiën 

Polisnummer 
Agentschaprir 
Tenaamstelling 

: 835327613 
: 5469 
Cinjee Advies v/h 

Schreuder Assurantiën 

Datum : : 16-06-2010 Aantal pagina's 
Naam eerste verzekerde : L.T.M. van Eeten Polisnummer : 7134463 
Naam laatste verzekerde : N. de Kroon Polisnumm er : 4107208 
Totaal termijn provisie : 46,15 Agentschapnr : 4404 
Naam maatschappij : Zwitserleven Tenaamstelling : Cinjee Advies v/h 

Schreuder Assurantiën 
Afkomstig van overname : Schreuder Assurantiën. 

Datum : 12 oktober 2010 
Totaal doorlopende provisie : £ 70206,38 
Cinjee Advies BV verklaard hierbij dat Cinjee Advies BV tot verpanding van deze assurantieporte-
feuille bevoegd is en dat op de assurantieportefeuille geen beslag is gelegd en geen beperkte rechten 
rusten. (Artike13: 237 lid 2 BW). 

Ondertekening: 
Pandhouder 
Schreuder Assurantiën 
Frans Halsstraat 13 
6137 TP Sittard 

Pandgever  
Cinjee Advies 
Kubus 152 
3364 DO Sliedrecht 

M. Cinjee sr. 
[w.g. D. Schreuder; rechtbank] [w.g. M. Cinjee sr.; rechtbank] 
Datum en plaats: 12 oktober 2010 Sliedrecht". 

Schreuder heeft het door beide partijen ondertekende Borderel teruggestuurd aan Cinjee. 
Cinjee heeft het Borderel laten registreren. 

2.8. Cinjee heeft in de periode mei 2010 tot en met maart 2011 betalingen verricht aan 
Schreuder tot in totaal E 31.063,43. 

2.9. Bij vonnis van 19 juli 2011 is Holding Cinjee in staat van faillissement verklaard. 
Bij vonnis van 26 juli 2011 is Cinjee SV in staat van faillissement verklaard. 
De Curator is aangesteld als opvolgende curator in die faillissementen. 

2,10. Cinjee, dan wel de Curator of zijn rechtsvoorganger heeft het beheer over de 
verzekeringen die deel uit maakten van de assurantieportefeuille van Schreuder overgedragen 
aan SAA Verzekeringen B.V. 
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3. Het geschil 

3.1. Schreuder vordert na wijziging van eis dat de rechtbank bij voor zoveel mogelijk 
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: 
IA. zal verklaren voor recht dat Schreuder overeengekomen is dat de 
Assurantieportefeuille (zoals omschreven onder punt 4.1* van de inleidende dagvaarding) 
verkocht c.q. overgedragen c.q. geleverd is onder primair een opschortende of subsidiair een 
ontbindende voorwaarde en Schreuder als gevolg van het respectievelijk niet intreden 
daarvan, dan wel juist wel intreden daarvan nog de rechthebbende is op de 
Assurantieportefeuille; en 
ID. de Curator zal veroordelen, binnen twee dagen na betekening van het in deze te 
wijzen vonnis, althans binnen een door Uwe E.A. in goede justitie te bepalen termijn, de 
Assurantieportefeuille (zoals omschreven onder punt 4.1* van de inleidende dagvaarding) ter 
beschikking te stellen aan Schreuder en al hetgeen nodig is te doen om deze 
Assurantieportefeuille opnieuw op zijn naam te registreren, althans een door rechtbank in 
goede justitie te bepalen voorziening, het een en ander op straffe van verbeurte van een 
dwangsom van 5.000,- per overtreding, althans een door de rechtbank in goede justitie te 
bepalen bedrag, te vermeerderen met een dwangsom van e 500,-, althans een door de 
rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding 
voortduurt; en 
IC. zal verklaren voor recht dat de provisievorderingen ten aanzien van de verzekeringen 
die zijn overgedragen op grond van de koopovereenkomst zijn verkocht c.q. overgedragen 
c.q. geleverd onder een opschortende of ontbindende voorwaarde en Schreuder als gevolg van 
het respectievelijk niet intreden daarvan, dan wel juist wel intreden daarvan de rechthebbende 
is op deze provisievorderingen; en 
IIA. zal verklaren voor recht dat Schreuder een (rechtsgeldig) pandrecht heeft (gevestigd) 
op de Assurantieportefeuille (zoals omschreven onder punt 4.1* van de inleidende 
dagvaarding); en 
IIB. De Curator zal veroordelen, binnen twee dagen na betekening van het in deze te 
wijzen vonnis, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, 
medewerking te verlenen aan de executie van het gevestigde pandrecht en de Curator zal 
veroordelen al hetgeen daartoe noodzakelijk is te doen, althans een door de rechtbank in goede 
justitie te bepalen voorziening, het een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom 
van C 5.000,- per overtreding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen 
bedrag, te vermeerderen met een dwangsom van e 500,-, althans een door de rechtbank in 
goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt; en 
IIC. zal verklaren voor recht dat Schreuder een (rechtsgeldig) pandrecht heeft (gevestigd) 
op de verkochte c.q. overgedragen c.q. geleverde provisievorderingen voortvloeiende uit de 
verzekeringen als genoemd in de pandakte die bijgevoegd is als productie 3 bij de 
dagvaarding, althans met betrekking tot door de rechtbank in goede justitie te bepalen 
verzekeringen; en 

zal verklaren voor recht dat Cinjee Schadeverzekeringen B.V., direct voorafgaand 
aan het faillissement, een bedrag van €353.936,57 aan Schreuder verschuldigd was; 
IV. de Curator in de proceskosten, te vermeerderen met de nakosten zal veroordelen met 
de bepaling dat die kosten moeten worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van 
het vonnis, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn. 

Daartoe stelt Schreuder — samengevat weergegeven — het volgende. 
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Schreuder heeft zijn gehele assurantieportefeuille aan Cinjee SV verkocht en 
geleverd onder de opschortende voorwaarde dat Cinjee SV de volledige koopprijs zou betalen, 
dan wel onder de ontbindende voorwaarde dat Cinjee SV de koopprijs niet tijdig zou betalen. 
Schreuder duidt deze voorwaardelijke verkoop en levering Schreuder aan als 
"eigendomsvoorbehoud". Dat woordgebruik is ook gebezigd in artikel 4, lid 5 van het 
Contract. 
Omdat Cinjee SV de gehele koopprijs niet heeft voldaan, is Schreuder als enige gerechtigd 
gebleven, dan wel opnieuw gerechtigd geworden tot (de provisievorderingen op de financiële 
ondernemingen (verzekeraars) behorende bij) de gehele assurantieportefeuille. 

3.1.2. Voorts heeft Cinjee SV de assurantieportefeuille aan Schreuder verpand. Subsidiair 
stelt Schreuder zich op het standpunt dat Cinjee SV alle provisievorderingen op ieder van de 
financiële ondernemingen (verzekeraars) voortvloeiende uit de samenwerkings-
overeenkomsten aan hem heeft verpand. 
De verpanding is overeengekomen in maart 2010 en vastgelegd in artikel 4 van het Contract. 
Vervolgens is het pandrecht gevestigd door het opstellen en door beide partijen ondertekenen 
van het Borderel. Het Borderel is geregistreerd. 
Aan de hand van het Contract en het Borderel is voldoende bepaalbaar op welke vorderingen 
op de financiële ondernemingen (verzekeraars) een pandrecht ten behoeve van Schreuder is 
gevestigd. 
De omstandigheden dat het Borderel aan de zijde van Cinjee is ondertekend als "Cinjee 
Advies B.V." en dat een vennootschap met die naam niet bestaat, maakt de verpanding niet 
ongeldig. Tussen de partijen was het immers duidelijk dat niet die naam Cinjee SV werd 
bedoeld. Het was Cinjee SV die zich in het Contract ten opzichte van Schreuder had 
verbonden tot het vestigen van pandrecht(en) op (de provisievorderingen op ieder van de 
financiële ondernemingen (verzekeraars) onder) de assurantieportefeuille en het was dezelfde 
die in de overvoerbrieven van maart 2010 aan deze schuldenaren van die vorderingen had 
medegedeeld dat ten behoeve van Schreuder pandrecht werd gevestigd en dat daarom een 
afzonderlijke financiële administratie moest worden gevoerd. 
De omstandigheid dat de provisie een tegenprestatie vormt tegenover (geringe) 
werkzaamheden van de tussenpersoon brengt niet mee dat de provisievorderingen niet vatbaar 
zijn voor overdracht of verpanding. Voor het vestigen van pandrechgen), noch voor 
verpanding(en) is van belang dat Schreuder, dan wel Cinjee SV werkzaamheden ten aanzien 
van de verzekeringen diende te verrichten. 

3.2. De conclusie van de Curator strekt tot afwijzing van de vorderingen met 
veroordeling van Schreuder in de proceskosten bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis. 
Daartoe voert de Curator — samengevat weergegeven — het volgende aan. 

3.2.1. Anders dan Schreuder stelt, is het niet mogelijk om ten aanzien van een 
assurantieportefeuille de eigendom voor te behouden of een pandrecht te vestigen, 

3.2.2. Eigendomsvoorbehoud kan slechts ten aanzien van een zaak worden bedongen. Een 
assurantieportefeuille is geen zaak, evenmin een vermogensrecht. Een assurantieportefeuille 
bestaat uit een verzameling, wat betreft inhoud en omvang wisselende rechtsverhoudingen. 

3.2.3. Pandrecht kan slechts worden gevestigd op goederen die voor goederenrechtelijke 
overdracht vatbaar zijn. Een assurantieportefeuille is niet voor zodanige overdracht vatbaar. 
Evenmin is het mogelijk pandrecht te vestigen op (toekomstige) provisieaanspraken, omdat 
provisieaanspraken niet voor overdracht vatbare vermogensrechten zijn. 
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Verder betwist de Curator dat rechtsgeldig pandrecht is gevestigd, omdat het Borderel aan de 
zijde van Cinjee is ondertekend als "Cinjee Advies B.V." en er geen vennootschap met die 
naam bestaat. 

Voorts betwist de Curator dat in het Contract of het Borderel rechtsgeldig pandrecht is 
gevestigd op de (individuele) provisievorderingen op (ieder van) de financiële ondernemingen 
(verzekeraars), omdat slechts gesproken wordt over de vestiging van pandrecht op de 
assurantieportefeuille. 

Zo al enig pandrecht is gevestigd, betreft dat slechts de provisievorderingen op de financiële 
ondernemingen (verzekeraars) die bestonden op het moment van verpanding, dus 12 of 14 
oktober 2010. Zodanige vorderingen waren voor het uitspreken van de faillissementen al 
teniet gegaan door betaling of verrekening. 
Provisievorderingen op de financiële ondernemingen (verzekeraars) van na de 
faillietverklaringen kunnen niet verpand zijn, omdat (a) de bevoegdheid van Cinjee tot 
verpanding door het faillissement was vervallen en (b) het om vorderingen gaat tot betaling 
van tegenprestaties tegenover ten laste van de faillissementsboedel verrichte prestaties. 

32.4. Een veroordeling van de Curator tot betaling kan slechts in overeenstemming met de 
regels voor boedelschulden worden uitgesproken, respectievelijk uitgevoerd. Schreuder zal 
moeten afwachten welke plaats zijn vordering zal hebben in de rangorde van de 
boedelschulden. 
De beide faillissementsboedels zijn negatief. 

3.2.5. Schreuder heeft geen belang bij zijn vordering tot verklaring dat Cinjee SV direct 
voorafgaand aan het faillissement een bedrag van € 353.936,57 aan Schreuder verschuldigd 
was, omdat de Curator de vordering van Schreuder reeds voor C 385.000,00 heeft geplaatst 
op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. 

3.3. De Curator heeft bij de conclusie van antwoord op de voet van artikel 392 Rv 
verzocht om aan de Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen voor te leggen en de zaak aan 
te houden totdat de beslissing daarop van de Hoge Raad is ontvangen: 

1. Is een assurantieportefeuille een vermogensrecht? 
2. Kan een assurantieportefeuille voorwerp zijn van een eigendomsvoorbehoud? 
3. Kan een pandrecht worden gevestigd op een assurantieportefeuille? 

Daartoe voert de Curator het volgende aan. 
In de faillissementen van de groep van Cinjee-vennootschappen hebben 190 oud-
tussenpersonen en andere crediteuren een pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud op 
"assurantieportefeuilles" geclaimd. Ook in faillissementen van andere assurantiebedrijven 
worden door crediteuren pandrechten en/of eigendomsvoorbehoud op assurantieportefeuilles 
geclaimd. 

In een aantal van die gevallen worden procedures gevoerd waarbij de vragen naar 
eigendomsvoorbehoud of pandrecht op een assurantieportefeuille van belang zijn. 

3.4. De conclusie van Schreuder strekt tot afwijzing van dat verzoek, kosten rechtens, 
subsidiair tot het stellen van een andere vraag aan de Hoge Raad. 
Daartoe voert Schreuder het volgende aan. 
Over deze onderwerpen zijn al eerder vragen voorgelegd aan de Hoge Raad, die deze toen 
niet heeft beantwoord omdat eerst andere, feitelijke vragen dienden te worden behandeld. Ook 
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in dit geval spelen feitelijke geschilpunten die eerst kunnen en moeten worden behandeld en 
de voorgestelde vragen vervolgens niet meer van belang maken. 
Schreuder acht het niet nodig dat antwoorden worden gegeven op de door de Curator 
voorgestelde vragen. 

Door de procedure van prejudiciële vragen gaat tijd verloren, terwijl door tijdsverloop de 
(rest)waarde van de assurantieportefeuille afneemt. 

3,5. Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van 
belang, nader ingegaan. 

4. De beoordeling 

Holding Cinjee 

4.1. Schreuder richt zijn vorderingen tot de Curator in diens hoedanigheid van curator in 
de faillissementen van zowel Holding Cinjee als Cinjee SV. 
Bij dagvaarding heeft Schreuder diverse stellingen geponeerd over betrokkenheid van 
Holding Cinjee. 
Bij conclusie van antwoord (en nadien) heeft de Curator gemotiveerd betwist dat Holding 
Cinjee betrokken is. 
Vanaf de (voorafgaande aan de) comparitie (toegezonden akte houdende wijziging van eis; 
en in de aantekeningen comparitie van de zijde Schreuder) voert Schreuder geen (feitelijke of 
juridische) grondslag (meer) aan voor enige vordering op (de Curator in diens hoedanigheid 
van curator in het faillissement van) Holding Cinjee. Schreuder is teruggekomen van zijn 
aanvankelijke stellingen over betrokkenheid van Holding Cinjee en neemt nog slechts het 
standpunt in dat Cinjee SV de contractspartij van Schreuder is. 
Daarmee heeft Schreuder niet voldaan aan zijn stelplicht ten aanzien van enige vordering op 
(de Curator in diens hoedanigheid van curator in het faillissement van) Holding Cinjee. Die 
stelplicht omvat, immers, ook de verplichting om inhoudelijk te reageren op weerleggingen 
van stellingen. 

4.2. Daarom zal de rechtbank de vorderingen voor zover gericht tot de Curator in diens 
hoedanigheid van curator in het faillissement van Holding Cinjee afwijzen. 

Cinjee SV 

4.3. Schreuder grondt zijn vorderingen — kort gezegd — op de stellingen dat hij steeds 
rechthebbende op de (uit de) de assurantieportefeuille voorvloeiende provisieaanspraken is 
gebleven (eigendomsvoorbehoud of opschortende voorwaarde voor levering), dan wel dat 
zijn provisieaanspraken wegens wanbetaling door Cinjee SV zijn herleefd (ontbindende 
voorwaarde), respectievelijk dat de provisieaanspraken aan hem zijn verpand. 

4.4. Het woord "assurantieportefeuille" vormt een aanduiding voor (a) een deel van de 
onderneming van een bemiddelaar in verzekeringen en (b) een samenstel van 
rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen waarbij een bemiddelaar in verzekeringen is 
betrokken. Met bemiddelaar in verzekeringen wordt hier bedoeld: een 
financiëledienstverlener die optreedt als tussenpersoon bij het tot stand brengen van 
verzekeringen tussen zijn cliënten en een of meer verzekeraars en assisteert bij het beheer en 
de uitvoering van die verzekeringen (vgl. artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft). 
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Enerzijds heeft de bemiddelaar in verzekeringen relaties met zijn cliënten, opdrachtgevers tot 
het tot stand brengen van verzekeringen en verzekerden, en anderzijds met (gevolmachtigden 
van) verzekeraars. Het geheel van die relaties met de daarbij behorende (elektronische) 
documentatie pleegt men aan te duiden als een assurantieportefeuille. Het betreft geen 
wettelijke term; in de Wft wordt niet het woord "assurantieportefeuille", maar "portefeuille" 
gebezigd. Zo staat in artikel 4:102 Wft (in de versie zoals die sedert 1 juli 2007 geldt; zie Stb. 
2006. 475; en in navolging van artikel 12 Wet assurantiebemiddelingsbedrijf): Een 
verzekering die door bemiddeling van een bemiddelaar tot stand is gekomen of naar de 
portefeuille van een bemiddelaar is overgeboekt, behoort in de relatie tot de betrokken 
verzekeraar tot de portefeuille van die bemiddelaar zolang die verzekering daaruit niet is 
overgeboekt. 

4.5. Waar tussen partijen vast staat dat de onderhavige portefeuille vooral verzekeringen 
betreft, terwijl gesteld noch gebleken is dat andere financiële ondernemingen dan 
verzekeraars zijn betrokken, laat de rechtbank andere portefeuilles en andere financiële 
producten verder buiten beschouwing. 

4.6. Hoewel Schreuder bij dagvaarding en akte houdende wijziging van eis diverse 
verklaringen voor recht vordert ten aanzien van de gestelde "assurantieportefeuille" (als 
geheel), betreffen de vorderingen en het dispuut in deze zaak in de kern genomen slechts de 
relatie tussen Schreuder als bemiddelaar in verzekeringen en de betreffende verzekeraars (en 
niet die tussen Schreuder en zijn cliënten, evenmin de roerende zaken die in het kader van het 
Contract zijn overgedragen). 
Daarom beperkt de rechtbank zich verder tot de relatie tussen Schreuder als bemiddelaar in 
verzekeringen en de betreffende verzekeraars. Zodoende komt de rechtbank niet toe aan onder 
andere de vraag of een "assurantieportefeuille" (als geheel) voor overdracht of verpanding 
vatbaar is. 

4.7. Tussen partijen is — terecht — niet in geschil dat het in beginsel mogelijk is de 
(provisie)rechten, die Schreuder als bemiddelaar in verzekeringen heeft op grond van zijn 
samenwerkingsovereenkomsten met de verzekeraars betreffende de via hem gesloten 
verzekeringen, door middel van contractsovememing op Cinjee SV te doen overgaan. Dat 
volgt ook uit artikel 6:159 BW en artikelen 4:102 en 4:103 Wft. 

4.8. Voor overgang van (provisie)rechten van een bemiddelaar in verzekeringen (in dit 
geval: Schreuder) op een andere bemiddelaar in verzekeringen (Cinjee SV) is ingevolge de 
artikelen 6:159 BW en 4:103 Wft vereist, maar ook voldoende: (a) wilsovereenstemming tot 
zodanige overdracht blijkende uit een tussen de overdragende en de verkrijgende partijen 
opgemaakte akte en (b) medewerking daaraan door de verzekeraars. Indien aan die 
voorwaarden is voldaan gaat de gehele rechtsverhouding tussen de bemiddelaar in 
verzekeringen en de verzekeraar over op de andere bemiddelaar, afgezien van specifieke 
andersluidende bedingen tussen partijen (artikel 6:159 lid 2 13W). 

Eigendomsvoorbehoud? Overdracht onder opschortende of ontbindende voorwaarde? 

4.9. Tussen partijen is niet in geschil dat het Contract tussen Schreuder en Cinjee SV de 
strekking heeft van zodanige contractsovememing. 
Echter, Schreuder stelt dat die contractsovememing voorwaardelijk is en dat hij zijn 
provisierechten heeft behouden (eigendomsvoorbehoud; opschortende voorwaarde), dan wel 



C/10/482893 / HA ZA 15-862 14 
4 mei 2016 

dat hij deze wegens wanbetaling door Cinjee SV opnieuw heeft verkregen 
(eigendomsvoorbehoud; ontbindende voorwaarde). De Curator bestrijdt deze stellingen. 
De rechtbank overweegt en oordeelt als volgt. 

4.9.1. Daartoe onderzoekt de rechtbank de rechtsverhoudingen tussen Schreuder, 
Cinjee SV en de verzekeraars. De relevante bepalingen van het Contract zijn in 2.3 
aangehaald, de overvoerbrieven en de reacties daarop in 2.4 en 2.5 en het Borderel in 2.7. 

4.9.2. Het eerste lid van artikel 1, aanhef en onder a, en het vierde lid in samenhang met 
artikel 7 van het Contract regelen de overname door Cinjee SV van de positie van Schreuder 
onder de samenwerkingsovereenkomsten met de verzekeraars, met inbegrip van de 
medewerking daaraan door de verzekeraars, per 1 april 2010. Het Contract vormt de vereiste 
akte (zie ook artikel 1 lid 4). Omdat de verzekeraars geen partij zijn (gemaakt) bij het Contract, 
is daarmee nog niet voldaan aan het vereiste van hun medewerking. 

4.9.3. In artikel 3 van het Contract zijn de koopprijs en de betaling daarvan geregeld. Uit 
de bewoordingen van artikel 3 volgt dat de koopprijs (in de vorm van stakingslijfrente en 
winstrecht) in 108 termijnen zal worden betaald uit de provisies die de koper Cinjee SV zal 
ontvangen van de verzekeraars met betrekking tot de verzekeringen die deel uitmaken van de 
over te dragen portefeuille. De kennelijke bedoeling van partijen is dus dat de verzekeraars 
vanaf 1 april 2010 de provisies aan Cinjee SV zullen betalen en dat laatstgenoemde daaruit 
de koopprijs aan Schreuder zal betalen. 

4.9.4. In artikel 4, lid 5 van het Contract is een "eigendornsvoorbehoud" ten gunste van 
Schreuder geregeld "voor het geval dat" Cinjee SV of haar rechtsopvolger in staat van 
faillissement of surseance geraakt. 
Het beding ziet op een mogelijke, toekomstige situatie, namelijk het geval dat Cinjee SV of 
haar rechtsopvolger in staat van faillissement of surseance geraakt. 
Anders dan Schreuder betoogt, levert dat beding niet op dat de overdracht of de 
contractsoverneming onder een opschortende voorwaarde is overeengekomen, nu Cinjee SV 
ten tijde van de totstandkoming van het Contract niet in staat van faillissement of surseance 
verkeerde. Dat oordeel spoort met de in artikel 3 overeengekomen wijze van betaling, 
namelijk uit door Cinjee SV van de verzekeraars te ontvangen provisies met betrekking tot de 
over te dragen portefeuille. 
Wel kan in dat beding een ontbindende voorwaarde worden gelezen: in het geval Cinjee SV 
in staat van surseance of faillissement geraakt wordt de contractsovememing ongedaan 
gemaakt. Die ongedaanrnaking werkt niet vanzelf, al was het maar omdat het om 
contractsovernemin.g gaat (nu: van Cinjee SV terug naar Schreuder) waarvoor een akte en de 
medewerking van de verzekeraars vereist zijn. 
Zoals gezegd, wordt in artikel 4, lid 5 van het Contract over een "rechtsopvolger" van 
Cinjee SV gesproken. Kennelijk heeft (de curator in het faillissement van) Cinjee SV het 
beheer van de portefeuille overgedragen aan SAA Verzekeringen B.V. Feiten of 
omstandigheden waaruit kan volgen dat de portefeuille (zelf, of in het geheel) aan SAA 
Verzekeringen B.V. of een ander is overgedragen (zoals bedoeld in artikel 4:103 Wft), zijn 
gesteld noch gebleken. Een "rechtsopvolger" in de zin van artikel 4, lid 5 van het Contract is 
dan ook niet aan de orde. 

4.9.5. Omdat de verzekeraars geen partij zijn (gemaakt) bij het Contract, dient hun 
medewerking aan de gestelde voorwaHrdelijke contractsovememing op andere wijze te zijn 
verkregen. 



C/10/482893 / HA ZA 15-862 
4 mei 2016 

15 

Daartoe zijn de in 2.4 besproken overvoerbrieven door Cinjee opgesteld, door Cinjee SV en 
Schreuder ondertekend en aan de verzekeraars toegezonden. In de over-voerbrieven wordt 
over een pandrecht ten gunste van Schreuder gesproken (waarover onder 4.10 nader). In de 
overvoerbrieven wordt niet gerept 'over eigendomsvoorbehoud, evenmin over een 
opschortende of een ontbindende voorwaarde. 
Gesteld noch gebleken is dat tussen Schreuder, Cinjee SV en de betreffende verzekeraars op 
andere wijze is bepaald dat een eigendomsvoorbehoud, een opschortende of een ontbindende 
voorwaarde geldt. 
Afgezien van eventuele verpanding, is aan de verzekeraars derhalve ongeclausuleerd om 
medewerking aan de contractsoverneming verzocht. Voor zover een ontbindende voorwaarde 
al bedongen is tussen Schreuder en Cinjee SV (zie onder 4.9.4), is die ten aanzien van de 
verzekeraars niet bedongen. 
Diverse verzekeraars hebben de ontvangst van de overvoerbrieven bevestigd, alsmede dat zij 
de samenwerking hebben overgeboekt naar Cinjee. Uit de in 23 genoemde reacties van 
verzekeraars blijkt genoegzaam van hun medewerking. Gesteld noch gebleken is dat in 
bevestigingen van verzekeraars enig (eigendoms)voorbehoud, of een opschortende of 
ontbindende voorwaarde is bevestigd. Evenmin is gesteld of gebleken dat enige betrokken 
verzekeraar heeft medegedeeld niet met de verzochte contractsoverneming in te stemmen. 
Gezien het stelsel van artikel 4:103 lid 4 Wft, moet uit stilzwijgen van een verzekeraar op de 
hiervoor besproken overvoerbrieven zijn medewerking worden afgeleid. 
Met een en ander was, afgezien van de hierna te bespreken verpanding, ongeclausuleerde 
contractsoverneming ten aanzien van alle verzekeraars een feit, 
Het vorenstaande brengt mee dat bij het intreden van de gestelde ontbindende voorwaarde, de 
surseance of het faillissement van Cinjee SV, de ongedaanmaking, namelijk de 
contractsoverneming (terug) van Cinjee SV naar Schreuder, jegens de verzekeraars niet 
zonder meer zou plaatsvinden. Tot medewerking aan zodanige contractsoverneming zouden 
de verzekeraars moeten warden uitgenodigd. Gesteld noch gebleken is dat die medewerking 
is verzocht, laat staan is verkregen. 

4.9.6. Kennelijk ziet de vordering onder IB (onder meer) op het bewerkstelligen van die 
ongedaanmaking, in dier voege dat de Curator dient te worden veroordeeld tot medewerking 
aan de contractsoverneming terug van Cinjee SV naar Schreuder. 
Het gaat hier om het verrichten van rechtshandelingen, zoals het opstellen van een nadere akte 
tussen de overdragende partij Cinjee SV en de verkrijgende partij Schreuder en verzoeken aan 
de betrokken verzekeraars tot medewerking daaraan. Door de faillietverklaring heeft 
Cinjee SV de bevoegdheid om beschikkingshandelingen te verrichten verloren (artikel 23 
Fw). 
Het gaat hier om een vordering van Schreuder uit hoofde van ontbinding van het Contract met 
Cinjee SV. Daarvoor geven de artikelen 26 en 37a Fw de regel dat de schuldeiser (Schreuder) 
als concurrent schuldeiser in het faillissement kan opkomen door aanmelding van zijn 
vordering ter verificatie. 
Er geldt geen algemene (wettelijke) verplichting voor een curator om rechtshandelingen als 
de hier bedoelde ten behoeve van een schuldeiser te verrichten. 
Overigens zijn feiten of omstandigheden die de gevolgtrekking kunnen dragen dat de Curator 
onrechtmatig zou handelen door na te laten de bedoelde rechtshandelingen te verrichten, niet 
gesteld of gebleken. 

4.9.7. Op het vorenstaande stuit af het beroep van Schreuder op enig gesteld 
eigendomsvoorbehoud, al dan niet in de vorm van een opschortende of ontbindende 
voorwaarde. 
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4.9.8. Het vorenstaande brengt mee dat de rechtbank de onder IA gevorderde verklaring 
voor recht niet zal geven en dat de daarop gebaseerde vorderingen onder IB en IC hetzelfde 
lot zullen delen. 

Pandrecht? 

4.10. Over de stelling van Schreuder dat hij pandrecht heeft op (de provisieaanspraken met 
betrekking tot de verzekeringen deeluitmakende van) de assurantieportefeuille, overweegt en 
oordeelt de rechtbank als volgt. 

4.10.1. In artikel 4 van het Contract is tussen Schreuder en Cinjee SV vestiging van 
pandrecht overeengekomen. Uit de artikelen 1, 3 en 4, lid 4 in onderling verband volgt dat 
partijen hebben bedoeld de van de verzekeraars na 1 april 2010 te ontvangen provisies te 
verpanden. 
Kennelijk — en terecht — hebben partijen zich gerealiseerd dat de bewoordingen van (artikel 4 
van) het Contract onvoldoende bepalend zijn om daarmee een (stil) pandrecht op de 
provisieaanspraken onder de overgedragen portefeuille te vestigen, afgezien van het vereiste 
van registratie (artikel 3:239 lid 1 I3W). Vandaar dat in artikel 4 is bedongen dat Cinjee SV 
jaarlijks een specifieke pandakte en pandlijst zal opstellen en de pandakte zal laten registreren. 

4.10.2. In de overvoerbrieven aan de verzekeraars is dienovereenkomstig opgenomen: 
"Vanaf 1 april 2010 wordt ten behoeve van verkoper pandrecht gevestigd op de (zich in 
Schreuder Assurantiën bevindende) assurantieportefeuille. Voorgaande impliceert dat de 
huidige agentschapnummers in stand moeten worden gehouden aangezien er een 
afzonderlijke financiële administratie moet worden gevoerd.". 
Waar de overvoerbrieven de relatie met de verzekeraars betreffen (en niet die met Cinjee SV), 
kan daarin geen pandrecht zijn gevestigd ten gunste van Schreuder. 

4.10.3. Vervolgens is op 12/14 oktober 2010 tussen Schreuder en "Cinjee Advies B.V." het 
Borderel opgesteld, Klaarblijkelijk behoren bij het Borderel diverse bladzijden met verdere 
specificatie van de betreffende verzekeringen. Het Borderel is geregistreerd. 
Uit de bewoordingen van het Borderel en de door partijen gegeven toelichtingen begrijpt de 
rechtbank dat het Borderel per verzekeraar vermeldt welke verzekeringen tot de overgedragen 
portefeuille van Schreuder behoorden en welke provisie daarvoor per jaar verschuldigd is, in 
totaal E 70,206,38, en dat in de bijlagen bij het Borderel de verzekeringen zijn gespecificeerd. 

4.10.4, Schreuder betoogt dat met "Cinjee Advies B.V." Cinjee SV is bedoeld. De Curator 
voert aan dat een vennootschap met die naam niet bestaat of heeft bestaan en dat met het 
Borderel daarom geen geldig pandrecht kan zijn gevestigd. 
De maatstaf voor de beantwoording van de vraag of Cinjee SV in dit geval als de wederpartij 
van Schreuder bij het Borderel moet worden aangemerkt, ontleent de rechtbank aan de in de 
artikelen 3:3313W en 3:35 BW bepaalde wils-vertrouwensleer en aan de arresten 1-IR 11 maart 
1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877; NJ 1977/521 — Icribbebijter, HR 26 juni 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BH9284 — Wiggers/Makelaardij Sneek en 1-IR 5 september 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:2628 Tulip. Het antwoord op de vraag of iemand jegens een ander bij 
het sluiten van een overeenkomst als wederpartij van die ander is opgetreden, hangt af van 
hetgeen hij en die ander daaromtrent jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit 
elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. Tot de 
omstandigheden die in dit verband in aanmerking moeten worden genomen behoort de voor 
de wederpartij kenbare hoedanigheid en de context waarin partijen optraden. 
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Tussen Schreuder en Cinjee SV is in het Contract het vestigen van pandrechten op de 
provisieaanspraken onder de verzekeringen deeluittnakende van de portefeuille 
overeengekomen. Het is Cinjee SV die in de overvoerbrieven van maart 2010 aan de 
verzekeraars heeft medegedeeld dat ten behoeve van Schreuder pandrecht werd gevestigd en 
dat daarom een afzonderlijke financiële administratie moest warden gevoerd. Op diverse in 
het geding gebrachte stukken die Cinjee SV heeft opgesteld en ondertekend, zoals het 
Contract en die overvoerbrieven, staat in de linker bovenhoek "Cinjee Advies". 
Gesteld noch gebleken is dat Schreuder (ook) met een andere vennootschap met de naam 
"Cinjee" heeft gecontracteerd. 
Onder deze omstandigheden heeft Schreuder er redelijkerwijs op mogen vertrouwen dat hij 
ook bij gelegenheid van het Borderel te maken had met Cinjee SV. 
Er geldt geen (wettelijk) voorschrift dat de pandakte de naam van de pandgever (correct) 
vermeldt (vgl.: HR 3 februari 2012, ECLI:NL:2012:BT6947 Dix q.q./ING Bank). 
Derhalve dient Cinjee SV als wederpartij van Schreuder bij de pandakte te worden 
aangemerkt. 

4.10.5. De Curator voert aan dat de provisieaanspraken niet (voldoende) rechtstreeks 
voortvloeien uit de in het Borderel met bijlagen bedoelde verzekeringen, omdat de provisie 
een tegenprestatie (beloning) vormt voor de door de bemiddelaar uitgevoerde (beheers)taken. 
Dat argument gaat niet op. Ook al heeft de door een verzekeraar op grond van een 
samenwerkingsovereenkomst met een bemiddelaar in verzekeringen aan deze verschuldigde 
(doorloop)provisie (ook) betrekking op de (beheers)verantwoordelijkheden van de 
bemiddelaar, in het algemeen is (de omvang en de verschuldigdheid van) de provisie 
afhankelijk van het tot stand brengen van de verzekering door de bemiddelaar en niet 
gerelateerd aan de (wijze van) uitvoering van andere verantwoordelijkheden van de 
bemiddelaar. 

4.10.6. Het gaat hier om provisieaanspraken van een bemiddelaar in verzekeringen tegen de 
verzekeraars betrokken op de betreffende verzekeringen, dus om vorderingen op naam. Waar 
die verzekeringen kennelijk voor of op 12/14 oktober 2010 tot stand waren gekomen en de 
betreffende provisievorderingen opeisbaar waren geworden, gaat het om bestaande 
vorderingen tot betaling van provisie. Ingevolge artikel 3:239 BW kan op zodanige 
vorderingen een stil pandrecht worden gevestigd door middel van een geregistreerde 
onderhandse akte. 
Het Borderel met bijlagen vermeldt de verzekeraars als de schuldenaren en de van ieder van 
deze te vorderen provisies. Het Borderel is geregistreerd. Daarmee voldoet het Borderel aan 
de vereisten artikel 3:239 BW. 
Daarmee is rechtsgeldig een stil pandrecht gevestigd ten laste van Cinjee SV en ten gunste 
van Schreuder op de op 12/14 oktober 2010 bestaande (opeisbare) vorderingen tot betaling 
van provisie over de in het Borderel met bijlagen genoemde verzekeringen. 

4.10.7. Tot zover gaat het om de op 12/14 oktober 2010 bestaande (opeisbare) 
provisieaanspraken op de betreffende verzekeraars. 
Ingevolge artikel 3:239 BW is op dezelfde wijze met het geregistreerde Borderel ook 
pandrecht gevestigd op de toekomstige provisieaanspraken met betrekking tot de in het 
Borderel met bijlagen genoemde verzekeringen die zijn doorgelopen (doorloopprovisie), mits 
deze provisieaanspraken rechtstreeks voortvloeien uit de daarin beschreven verzekeringen en 
ontstaan zijn voor de datum van het faillissement van Cinjee SV, 26 juli 2011 (relatief 
toekomstige vorderingen). 

4 mei 2016 
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Voor de verzekeringen genoemd in het Borderel met bijlagen die na 12/1 4 oktober 2010 zijn 
doorgelopen is mogelijk pas op of na de faillissementsdatum wederom provisie door de 
betreffende verzekeraars verschuldigd geworden. Ten tijde van het ontstaan van de 
aanspraken op die doorloopprovisie was Cinjee SV niet meer beschikkingsbevoegd, zodat die 
vorderingen op doorloopprovisie niet onder het pandrecht vallen (vgl, artikel 848W en artikel 
35 Fw). 
Indien een van de in het Borderel met bijlagen beschreven verzekeringen na 12/1 4 oktober 
2010 is geëindigd, is daarvoor na die beëindiging geen provisie meer verschuldigd geworden 
en is daarop geen pandrecht gevestigd. Indien na 12/14 oktober 2010 een verzekering is 
toegevoegd aan de portefeuille, die dus niet in het Borderel met bijlagen staat genoemd, is op 
de betreffende provisie evenmin pandrecht gevestigd. 

4.10.8. Niet valt uit te sluiten dat een gedeelte van het per medio oktober 2010 aan bestaande 
provisievorderingen verpande totaal van € 70.206,38, respectievelijk van de relatief 
toekomstige provisievorderingen nog op een of meer van de verzekeraars verhaalbaar is. 
Kennelijk heeft Schreuder tot nu toe de betreffende verzekeraars niet aangeschreven. 
Schreuder zou, gegeven de wanbetaling van Cinjee SV jegens hem, aan de in het Borderel 
met bijlagen genoemde verzekeraars mededeling kunnen doen van de verpanding en hen 
kunnen aanspreken tot betaling van de aan hem verpande provisie (artikel 3:239 lid 3 BW). 
Daartoe heeft Schreuder de medewerking van de Curator in beginsel niet nodig. 
Ondanks het verweer van de Curator dat Schreuder niet heeft gesteld in welk opzicht hij voor 
de executie van het pandrecht diens medewerking behoeft, heeft Schreuder daarover niets 
gesteld. 
Daarop stuit de betreffende vordering van Schreuder onder 118 af. 

4.10.9. Tussen partijen staat vast dat Cinjee SV tot en met maart 2011 betalingen aan 
Schreuder heeft verricht tot in totaal € 31.063,43, Gezien de tussen Schreuder en Cinjee SV 
overeengekomen wijze van betaling van de koopprijs uit de van de verzekeraars te ontvangen 
provisies betreffende de overgedragen portefeuille (zie in 4.9.3) en gelet op de omstandigheid 
dat het hier een stil pandrecht betreft, zullen de door Schreuder aan te spreken verzekeraars 
zich kunnen beroepen op bevrijdende betalingen aan Cinjee SV, mits zij die betalingen 
aantonen. Immers, de schuldenaar die een stil verpande vordering aan de pandgever betaalt, 
wordt daardoor bevrijd; de vordering gaat door die betaling teniet waardoor ook het pandrecht 
vervalt (vgl. artikel 3:81 lid 2 sub a BW). 
De Curator heeft onbetwist gesteld dat de faillissementsboedel van Cinjee SV negatief is. 
Derhalve spelen hier geen vragen over een eventuele verplichting van de Curator tot afdracht 
van door de verzekeraars op aan Schreuder verpande provisievorderingen aan de boedel 
gedane betalingen (vgl. HR 17 februari 1995, ECLI:NL;HR:1995:ZC1641; NL 1996/471 — 
Mulder q.q./ CLBN). 
Het onderwerp van het verhaal van de provisievorderingen op een afmeer van de verzekeraars 
valt verder buiten hetgeen aan de rechtbank ter beoordeling is voorgelegd. 

4.10.10. Het vorenstaande brengt mee dat de rechtbank de onder IIA gevorderde verklaring 
voor recht niet zal uitspreken, evenmin de veroordeling gevorderd onder IIB. 
Het vorenstaande brengt ook mee dat de rechtbank de onder IIC gevorderde verklaring voor 
recht op de in het dictum beschreven wijze zal geven. 
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Verklaring voor recht dat Cinjee SV e 353.936,57 aan Schreuder verschuldigd is 

4.11. Schreuder heeft (onder III van het petitum) bij dagvaarding gevorderd dat de 
rechtbank voor recht zal verklaren dat Cinjee SV direct voorafgaand aan het faillissement een 
bedrag van E 353.936,57 aan Schreuder verschuldigd was. In de dagvaarding heeft Schreuder 
geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan hij een rechtens te respecteren 
belang heeft bij deze vordering. 
De Curator heeft bij conclusie van antwoord aangevoerd dat Schreuder geen belang heeft bij 
die vordering, omdat de Curator de vordering van Schreuder reeds voor E 385.000,- op de lijst 
van voorlopig erkende concurrente crediteuren had geplaatst. 
Schreuder heeft dezelfde vordering (onder JIJ van het petitum) bij akte houdende wijziging 
van eis herhaald, zonder daarbij enige onderbouwing te geven en zonder in te gaan op het 
door de Curator gevoerde verweer. Schreuder heeft evenmin nadien feiten of omstandigheden 
aangevoerd op grond waarvan hij enig rechtens te respecteren belang heeft bij deze vordering. 
Daarom zal deze rechtbank deze vordering afwijzen. 

Het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen  

4.12. Gezien al het vorenstaande heeft de Curator geen belang bij zijn verzoek tot het 
stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De rechtbank ziet ook overigens geen 
aanleiding daartoe. 
Daarom zal de rechtbank het verzoek afwijzen. 

Proceskosten 

4.13. Omdat beide partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk worden gesteld, 
zal de rechtbank de proceskosten compenseren zodat ieder van partijen haar eigen kosten 
draagt. 

Slotsom 

4.14. De rechtbank zal voor recht verklaren dat in het geregistreerde Borderel met bijlagen 
van 12/14 oktober 2010 rechtsgeldig een stil pandrecht ten gunste van Schreuder is gevestigd 
op de bestaande en de relatief toekomstige vorderingen tot betaling van provisie betreffende 
de in dat Borderel genoemde verzekeringen. 
De overige vorderingen van Schreuder zal de rechtbank afwijzen. 
De rechtbank ziet geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. 

5. De beslissing 

De rechtbank 

5.1, verklaart voor recht dat in het geregistreerde Borderel met bijlagen van 12/14 
oktober 2010 rechtsgeldig een stil pandrecht ten gunste van Schreuder is gevestigd op de ter 
zake van de in het geregistreerde Borderel met bijlagen beschreven verzekeringen 

(a) op die datum bestaande (opeisbare) vorderingen op verzekeraars tot betaling van 
provisie; en 

(b) op die datum (relatief) toekomstige vorderingen op verzekeraars tot betaling van 
provisie (doorloopprovisie) voor zover die vorderingen rechtstreeks voortvloeien uit 
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de in het geregistreerde Borderel met bijlagen beschreven verzekeringen en ontstaan 
zijn voor de datum van het faillissement van Cinjee SV, 26 juli 2011; 

5 wijst de overige vorderingen van Schreuder af; 

5.3. wijst het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad af 

5.4. compenseert de proceskosten, zodat ieder van partijen haar eigen kosten draagt. 

Dit vonnis is gewezen door mr. W.P. Sprenger in het openbaar uitgesproken op 4 mei 2016. ; 
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Borsboorn & Hamm N.V. 

t.a.v. mevrouw Mr. E.E. Hiele 

Postbus 293 

3000 AG ROTTERDAM 

[Woonplaats],  [datum] 

Geachte mevrouw Hiele, 

inzake: faillissementen Cinjee-vennootschappen 

uw ref.: 29.273  

Naar aanleiding van de brief van 23 maart 2017 van de curator in de faillissementen van de 
Cinjee-vennootschappen deel ik u het volgende mede. 

Ik begrijp dat het geldend maken van rechten in deze zaak heel moeilijk is, veel tijd en geld 

gaat kosten, dat het resultaat niet zeker is en dat de kosten vermoedelijk niet zullen opwegen 

tegen de mogelijke opbrengst. Ook begrijp ik dat als ik een pandrecht kan geldend maken, er 

nog allerlei andere pandhouders zijn met gelijke aanspraken. Tenslotte begrijp ik dat het om 
een relatief beperkt bedrag gaat. 

Op grond van het bovenstaande bevestig ik hierbij dat ik onherroepelijk afzie van het eerder 

door mij geclaimde pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat ik geen 

aanspraak meer maak op enige preferentie. Ik handhaaf mijn concurrente vordering in het 

faillissement van de Cinjee-vennootschappen. 

Hoogachtend, 

[Naam] 
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