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Inleiding

In de telecom is het al jarenlang een gebruik: het verkopen 
van vorderingen. In het bankwezen neemt de interesse in debt 
sales nu ook toe, mede omdat de Basel III-regelgeving vraagt 
om een betere balanspositie. Waar men voorheen voornamelijk 
keek naar securitisatie, raakt langzaamaan het outsourcen 
van servicing in zwang. In de UK is het al jaren gebruikelijk om 
zowel non-performing als performing loans zoals hypotheken 
te verkopen. Nederland kent slechts een handje vol bancaire 
spelers die hele portefeuilles verkopen en laten servicen. Die zijn 
overigens al wel bijzonder ervaren.

Met de komst van een serieus event en de oprichting van een 
platform over debt sales lijkt het onderwerp in Nederland nu 
echt voet aan de grond te krijgen. De interesse van investeerders 
is dan ook toegenomen, zo blijkt uit het onderzoeksrapport van 
KPMG ‘European Debt Sales’. Door nieuwe regelgeving zoals IFRS 
9 en Basel IV lijkt die interesse alleen maar toe te nemen.

Naast externe factoren die de slagingskans van een debt 
sale beïnvloeden, zijn er ook verschillende factoren waar de 
verkoper invloed op kan uitoefenen. In deze paper besteden we 
aandacht aan de verschillende succesfactoren, maar ook aan 
de beweegredenen en gevaren. Want alleen als het vertrekpunt 
goed is, zal een transactie daadwerkelijk zijn vruchten afwerpen. 

Waarom bedrijven een 
debt sale overwegen
Een debt sale kan betrekking hebben op zowel non-performing 
als performing debts. In beide gevallen kan de transactie 
op korte termijn voor liquiditeit zorgen. Voor banken speelt 
bovendien de Basel-wetgeving. Die vereist een bepaalde 
solvabiliteitspositie. Hoe kleiner de balans, hoe beter het 
solvabiliteitspercentage. Door een portefeuille met kredieten 
van de balans te halen, wordt de balans lichter en verbetert het 
solvabiliteitspercentage. 

De reden kan ook van organisatorische aard zijn. Leningen of 
openstaande vorderingen trekken een zware wissel op de mid- 
en backoffice. Een debt sale kan deze afdelingen ontlasten en 
tot fikse besparing op overhead-kosten leiden.

Wanneer een portefeuille ontstaat met vastgelopen vorderingen 
en de onderneming niet meer bij machte is deze schulden 
te innen, wordt ook vaak overgegaan tot een debt sale. De 
transactie leidt tot het direct cashen van de vorderingen en het 
risico dat de vorderingen niet betaald worden, is overgedragen 
aan de koper. 

Verkoop van een portefeuille kan echter ook een strategische 
beslissing zijn. Bijvoorbeeld wanneer een bepaalde klantgroep 
niet meer tot de focusgroepen behoort of een bepaald product 
niet meer tot de core business. 
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Missers en gevaren bij een debt sale

Ondanks de verschillende voordelen die een debt sale kan 
bieden, is het verkopen van vorderingen niet voor iedere 
portefeuille en ieder bedrijf een geschikte oplossing. Wanneer 
de portefeuille te klein is, zal een sale niet de gewenste 
resultaten leveren. Een debt sale moet aansluiten op de visie 
van het verkopende bedrijf, bijvoorbeeld omdat het niet meer 
op incassobasis wil werken, het de betalingsachterstanden in 
een vroegtijdig stadium wil managen of zich wil richten op 
andere klantgroepen. 

Sommige verkopende partijen werken bij iedere sale met een 
andere koper. Aangezien het gehele verkooptraject afhankelijk 
van het type debt sale gemiddeld drie tot negen maanden 
in beslag neemt, is dat een tijdrovende aanpak. Het brengt 
bovendien de nodige risico’s met zich mee. Bij een verkoop 
neemt de koper immers ook het klantcontact over. De wijze 
waarop ze de dossiers afwikkelen, communiceren en financiële 
regelingen treffen, straalt dan af op de verkopende partij. 
Zeker wanneer het performing loans betreft en de klant zich 
nog gewoon klant voelt. Klanten verwachten nu eenmaal een 
bepaalde mate van service; die moet de kopende partij wel 
bieden. 
Wanneer het bijvoorbeeld om hypotheken gaat, is actief beheer 
niet alleen wenselijk, maar ook verplicht. Sinds eind 2016 blijft 
de initiële verstrekker van de lening er verantwoordelijk voor 
dat aan de zorgplicht wordt voldaan. Ook als de hele portefeuille 
is verkocht. Belangrijke wijzigingen dienen aan de klanten 
doorgegeven te worden en wanneer de rentevasteperiode 
nadert, verlangt de klant advies over de volgende periode. 
 
Kortom, afwisselen tussen verschillende kopers kan in 
enkele gevallen slim zijn, maar het is raadzaam om dan met 
een shortlist te werken van partijen waar al vaker mee is 
samengewerkt. Kies een partij die bewezen heeft debiteuren 
netjes te behandelen. Dan gaat de klant er misschien zelfs op 
vooruit, mede omdat een specialistische partij altijd ruimte en 
mogelijkheden heeft voor regelingen.
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Bron: KPMG European debt sales 2016 report

Tip: houd realistische termijnen aan
Verkopende partijen hebben de neiging om tenders in 
vakantieperiodes te starten. Dit lijkt misschien een logisch 
moment, maar de vakantie en het feit dat er in die periodes 
ook veel andere tenders lopen, kunnen een vertragend effect 
hebben. Strategisch gezien kan het juist slim zijn om buiten 
de populaire periodes een tender uit te zetten. Een tender is 
immers een tijdrovend traject, dat je er niet ‘even naast’ doet.
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Succesfactoren

 Een transactie is succesvol als die binnen de door 
de verkoper gewenste tijd is afgerond tegen de 
gewenste prijs en voorwaarden. Verschillende 
succesfactoren spelen daarbij een rol:

Data, data, data
Vraag een koper, bemiddelaar of adviseur wat bepalend is 
voor het succes van een transactie en ze geven gegarandeerd 
als eerste of als tweede antwoord ‘data’. De wijze waarop de 
verkoper in de eerste fase data verstrekt, is namelijk cruciaal. 
Hij kan, bewust of onbewust, informatie achterhouden (zoals 
klachtendossiers). Bij een tender leidt dat er wellicht toe dat 
potentiële kopers een hoger bod uitbrengen, maar zodra ze in 
de tweede fase volledig worden ingelicht, haken ze alsnog af 
of verlagen hun bod. De verkoper heeft dan wel tijd en energie 
gestoken in het doornemen van de biedingen. Zonde dus, als 
je bedenkt dat sommige kopers op voorhand al niet hadden 
meegedaan wanneer ze volledig waren ingelicht.

Wat ook veel voorkomt, is dat verkopers slechts algemene 
informatie verstrekken, met gemiddeldes over de gehele 
portefeuille. Terwijl de koper juist detailinformatie wenst over de 
individuele dossiers. Wanneer hij in de eerste fase te weinig of te 
globale informatie onder ogen krijgt, brengt hij een lager bod uit. 
Kopers houden immers niet van verrassingen. 

 Breng al in de eerste fase gedetailleerd in kaart 
wat wel en niet tot de scope van de portefeuille 
hoort en zorg dat het klopt. Hoe vollediger de data, 
hoe minder verrassingen en hoe hoger het bod dat 
potentiële kopers uitbrengen.

Contante waarde
Voor een koper is het belangrijk dat hij het gevoel heeft een 
goede inschatting van de waarde van de portefeuille te kunnen 
maken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de verkoper. Wat 
levert de verkoop nou eigenlijk op? Een transactie kan onder 
andere succesvol zijn, als die meer oplevert dan wanneer de 
verkopende partij zelf zou blijven incasseren. De portefeuille 
moet dan ook voldoende volume hebben om iets op te leveren. 
Maak die waarde contant. Wat zijn de kosten wanneer de 
portefeuille niet verkocht zou worden en weegt dat op tegen een 
debt sale?

Zorg voor een portefeuille met voldoende omvang en maak een 
inschatting van de contante waarde. Weeg de kosten van zelf 
incasseren af tegen een sale. 

Scope van de portefeuille
De inhoud van de portefeuille speelt vanzelfsprekend een 
betekenisvolle rol. Wanneer goed is afgekaderd welk type 
vorderingen tot de portefeuille behoren, kan de koper immers 
een betere inschatting maken van de waarde ervan. Maak een 
helder information memorandum waarin je aangeeft wat je te 
koop hebt en waarin je potentiële kopers oproept tot bieden. 
Ook hierbij geldt: no surprises. Staat in het memorandum dat er 
alleen dossier van minstens 90 dagen oud in zitten, dan haakt 
de koper mogelijk in de tweede fase af als hij constateert dat er 
toch uitzonderingen in de portefeuille zitten. 

 Wees helder over de scope van de portefeuille.  
Baken goed af welke vorderingen er wel en niet toe 
behoren.

Relatie tussen koper en verkoper
De gunfactor speelt bij een debt sale een grote rol. Aan beide 
kanten. Wanneer er geen klik is, zul jij als verkopende partij 
waarschijnlijk minder gauw een deal willen sluiten. Maar de 
afwezigheid van een klik zal er bij de koper mogelijk voor 
zorgen dat hij een lagere prijs biedt. Beide partijen zijn dus 
gebaat bij een goede relatie. Transparantie en flexibiliteit zijn 
daarin allesbepalend. Het is belangrijk om als partners samen 
te werken. En vraagt de koper bijvoorbeeld om meer tijd? Kijk 
dan in hoeverre meebewegen mogelijk is. Dat levert uiteindelijk 
meer op dan een starre houding. Ook na de verkoop heb je 
elkaar nog nodig, aangezien er altijd discussies en disputen 
kunnen zijn.

 Een goede relatie tussen verkoper en koper is van 
invloed op de prijs en het proces.  
Luister goed naar wat de koper wil en streef naar 
een flexibele houding.

 

Tip: controleer of de koper over de juiste vergunningen 
en certificaten beschikt
Als de kopende partij niet over de juiste vergunningen 
beschikt – zoals een AFM-vergunning in het geval 
van kredietportefeuilles – is het u niet toegestaan uw 
portefeuille aan deze partij te verkopen. Controleer dus 
goed welke vergunningen voor uw branche van belang 
zijn. Daarnaast is het raadzaam te kijken naar aanvullende 
certificaten, zoals het incassocertificaat. Een gecertificeerde 
partij heeft net zoveel te verliezen als u, als het gaat om 
behoud van reputatie. Zo voorkomt u dat u uw goede 
reputatie te grabbel gooit. 
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Factoren die de waarde van de vordering beïnvloeden

Een debt sale kan voor de verkoper alleen (financieel) 
succesvol zijn, als vooraf duidelijk is wat de contante waarde 
van de vorderingen is. De verwachte inning is afhankelijk van 
verschillende factoren:
• De kwalitatieve opbouw van de debiteurenportefeuille 

(voorzien van een risicoprofiel per dossier)
• De verzameling van factuurwaarden (hoofdsomsegmenten)
• De aanwezigheid van juridische bewijslast
• Een inschatting van de betalingsbereidheid van de 

debiteuren
• Hoeveel directe en indirecte kosten moeten worden 

gemaakt om de verwachte inning te realiseren

Ook de volledigheid van de informatie die aan de koper wordt 
verstrekt, is van invloed op de waarde. Over het algemeen kent 
de verkoper de debiteurenportefeuille beter dan de koper en is 
hij dus ook beter op de hoogte van de risico’s. De koper vertaalt 
onzekerheden door in een risicovergoeding wat de uiteindelijke 
prijs negatief beïnvloedt. Hoe meer informatie de koper krijgt 
aangereikt, hoe reëler vaak de waarde die wordt vastgesteld 
en hoe lager de risicovergoeding. Dat varieert doorgaans 
van 1 procent bij volledigheid van informatie tot 12 procent 
risicovergoeding wanneer de informatie beperkt en algemeen of 
op basis van steekproeven is gegeven. Het is dus van belang de 
behoefte van de koper te doorgronden en te snappen wat voor 
hem belangrijk is. Zo zal de koper bijvoorbeeld een inschatting 
willen maken van de verwachte cashflow vanaf verkoop. Omdat 
hij een voorfinanciering moet doen (die rente kost), zal de koper 
een inschatting willen maken van de tijd die het kost om die 
voorfinanciering terug te verdienen.

Voor de koper is het ook belangrijk vooraf een inschatting te 
maken van de interne en externe kosten die nodig zijn om de 
inning te realiseren. Door volledige inzage in de betreffende data 
kan een bovengemiddeld risico aan het licht komen. Het feit 
echter dat de koper voorafgaand aan de deal van deze risico’s op 
de hoogte is gesteld, betekent minder onzekerheid en dus een 
lagere risicovergoeding.

Een andere prijsbeïnvloeder is het recht op teruggave van fiscale 
elementen binnen een vordering. Fiscale elementen dragen 
immers weinig risico’s en kopers hebben door de bank genomen 
goede afspraken met de fiscus. Wanneer de verkoper deze 
overdraagt aan de koper, verhoogt dit de waarde van de inning.

Forward flow
Indien de vorderingenstroom voorspelbaar is, kan het 
interessant zijn om deze met vaste regelmaat te verkopen 
aan een partij. Dit wordt forward flow genoemd. Tegen een 
vastgestelde prijs worden dan met een bepaalde frequentie 
nieuwe incasso’s verkocht. 
Om tot forward flow over te gaan, moeten vooraf 
inschattingen worden gemaakt van toekomstige 
vorderingen. Deze optie is dan ook alleen interessant voor 
bedrijven die de nodige ervaring op dit gebied hebben en 
die over omvangrijke portefeuilles beschikken.
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Tot slot

Debt sales krijgt in Nederland steeds meer voet aan de grond. 
Kopers zijn hier doorgaans ervaren, maar voor verkopers is het 
vaak – met name in de bancaire sector – nog onontgonnen 
gebied. Voor hen is het belangrijk inzicht te krijgen in de wensen 
van de koper. Immers, hoe meer ze daarin tegemoet komen, hoe 
beter de relatie en hoe hoger hij zal willen bieden. Het bieden 
van volledige en juiste informatie is daarin leidend. De koper wil 
immers zo min mogelijk risico lopen. Alle risico’s die hij voorziet, 
zal hij vertalen in een rente-opslag. Het is daarom raadzaam om 
bij de eerste transacties een jurist en een adviseur op het gebied 
van corporate finance in te schakelen. Want zowel koper als 
verkoper hebben baat bij zekerheid en duidelijkheid. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marnix Uhl
06-4993 5100

Pascal Neijman
06-5253 8866
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Vesting Finance
Bonairelaan 4
1213 VH Hilversum
035 – 79 99 100

www.vestingfinance.nl


