
“Wij begeleiden

lager uurtarief.”
én tegen een

fusies en overnames

efficiënter
In het leven van een ondernemer is een fusie of overname veelal een uiterst belang-
rijke mijlpaal. Het is de afsluiting van jaren hard werken. Of juist het begin van een 
heel nieuwe fase in het ondernemerschap. Alle reden dus om zo’n belangrijke stap 
zorgvuldig te laten begeleiden. Vier partners van JPR Advocaten, alle vier met ruime 
ervaring op het gebied van fusies en overnames, vertellen over hun toegevoegde 
waarde. Een gesprek over het belang van senioriteit, het aantal pagina’s van een 
koopovereenkomst en de hoogte van declaraties. 

Tijdige inschakeling
Erna Pieters: ‘Voor de ondernemer is de kern van de deal 
meestal de koopprijs. Wanneer die is bepaald, is de 
gedachte dat de zaak wel zo’n beetje rond is. Maar de 
praktijk leert dat tal van aspecten die opgenomen 
moeten worden in de koopovereenkomst dan nog niet 
zijn besproken. Bijvoorbeeld afspraken over de betaling 
van de koopprijs, over garanties en over zekerheden.’
Jeroen Stekelenburg: ‘Zeker wanneer wij er pas in een 
later stadium bij worden betrokken, blijkt vaak dat nog 
heel wat juridische punten uitonderhandeld moeten 
worden. Ook gebeurt het regelmatig dat een vermeende 
intentieovereenkomst keiharde afspraken bevat, 
waarover discussie kan ontstaan. Onze taak is dan om 
de belangen van onze cliënt te beschermen, zonder het 
verkoopproces te frustreren.’
Tian Herstel: ‘Als advocaten zijn wij gewend om overeen-
komsten te beoordelen op mogelijke toekomstige 
complicaties. Het is ons vak om sluitende afspraken te 
maken, zodat onze cliënt later niet met onverwachte 
claims wordt geconfronteerd of een ongewenste gang 
naar de rechter moet maken.’
Bill Vitringa: ‘En dat lukt beter, naarmate we eerder bij de 
transactie worden betrokken. Dat verdient zichzelf 
terug, dat verzeker ik je.’
Jeroen Stekelenburg: ‘Door ons eerder in te schakelen, 
kunnen we de ondernemer bovendien informeren over 
zijn wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om een 
overname of een fusie tijdig te melden bij de Onderne-
mingsraad, vakbonden of de NMa. Niet elke ondernemer 
is zich daarvan bewust.’

Ervaring
Bill Vitringa: ‘Bij grote kantoren zie je regelmatig 
junioradvocaten aan de onderhandelingstafel 
verschijnen. Vaak nog meer dan één ook. Dat zie je 
natuurlijk terug in de declaraties.’
Tian Herstel: ‘Wanneer ze dan ook nog eens onvol-
doende mandaat hebben en moeten terugkoppelen met 
een partner, verhoogt dat niet bepaald de efficiency.’
Jeroen Stekelenburg: ‘Bij JPR worden overnames 
daarom altijd begeleid door een van de partners, die 
nauw betrokken is bij de deal en eindverantwoorde-

lijke is. Het is tenslotte een uiterst complex proces, in 
juridisch, bedrijfsmatig én psychologisch opzicht. Dat 
vereist senioriteit vinden wij.’
Erna Pieters: ’Jongere, minder ervaren advocaten 
steunen in zo’n situatie al gauw op standaard over-
eenkomsten en missen nog onderhandelingserva-
ring. Wij zijn in staat om flexibel in te spelen op 
onverwachte wendingen of andere ontwikkelingen 
tijdens de onderhandelingen.’
Tian Herstel: ‘Wij hebben ervaring met overnames 
van ondernemingen van verschillende omvang en in 
allerlei branches: van bouw en industrie tot ICT en 
financiële dienstverlening.’

Tarieven
Jeroen Stekelenburg: ‘Met onze huidige uurtarieven 
van 125 tot maximaal 255 euro zijn wij zeer concur-
rerend in de markt. En doordat één partner de regie 
houdt over het hele proces, met alleen waar nodig 
ondersteuning door gespecialiseerde collega’s, 
werken we ook buitengewoon efficiënt.’ 
Bill Vitringa: ‘Wij zijn van mening dat een goed 
contract niet per se een dik contract moet zijn. In 
navolging van de Angelsaksische cultuur is het idee 
ontstaan dat de afspraken tot op de laatste vierkante 
millimeter moeten worden vastgelegd in de koop-
overeenkomst. In het Nederlandse rechtsstelsel is 
dat niet nodig.’
Erna Pieters: ‘In ons rechtsstelsel kijken we immers 
niet alleen naar de letterlijke tekst van de overeen-
komst, maar houdt een rechter ook rekening met de 
achtergronden van de overeenkomst en de bedoelin-
gen van partijen. Ook de redelijkheid en billijkheid 
kan daarbij een rol spelen.’
Tian Herstel: ‘Voor de betrokkenen is een overname 
een uiterst belangrijke transactie. Wij leggen de 
ondernemer graag uit dat hij daarvoor 
bij JPR aan het juiste adres is. Wij 
zorgen voor een stevige juridische 
inbreng met een betrokken en 
flexibele insteek. Daarbij houden we 
het einddoel, het slagen van de 
transactie, steeds voor ogen.’
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Erna Pieters: ‘Naast de koopprijs blijft veel onbesproken.’

Jeroen Stekelenburg: ‘Overnames vereisen senioriteit.’

Tian Herstel: ‘Wij beoordelen de overeenkomst op  
toekomstige complicaties.’

Bill Vitringa: ‘Hoe eerder we worden betrokken, des te beter. 
Dat verdient zichzelf terug.’


