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Inleiding 

Wat als er voor jouw onderneming, ondanks de steunmaatregelen vanuit de overheid, toch een 

faillissement dreigt. In deze whitepaper belichten we een aantal onderwerpen die in een dergelijke 

situatie van belang zijn. 

 

Blijf in gesprek met je schuldeisers  

Als je aan het eind van de maand vermoedelijk de huur niet kunt voldoen, trek dan tijdig aan de bel bij de 

verhuurder. Wellicht is de verhuurder bereid uitstel te verlenen of een betalingsregeling te treffen. 

Dit geldt ook voor andere contractuele verplichtingen, waarbij je op individueel niveau 

betalingsafspraken kunt proberen te maken met jouw schuldeisers en leveranciers. Houd daarbij wel de 

belangen van al jouw schuldeisers in het oog. Bij bevoordeling van bepaalde schuldeisers, bijvoorbeeld 

aan jouw onderneming gelieerde vennootschappen of waarbij je als bestuurder een persoonlijk belang 

hebt, loop je het risico later als bestuurder aansprakelijk te worden gesteld.  
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Verantwoordelijkheden van bestuurders 

Wat kun je als bestuurder doen om de kans op bestuurdersaansprakelijkheid zo veel mogelijk te 

minimaliseren: 

- Zorg dat je administratie steeds up-to-date is en je zodoende een actueel inzicht hebt in de 

verplichtingen van de onderneming, voldoe tijdig aan je administratieve verplichtingen (denk ook aan 

melding betalingsonmacht) en deponeer tijdig je jaarrekeningen; 

- Weeg de belangen van al jouw schuldeisers mee, indien je individuele betalingsafspraken maakt 

met bepaalde schuldeisers of betalingen doet. Hoe meer een faillissement onafwendbaar lijkt, hoe meer 

je de schuldeisers gelijk dient te behandelen; 

- Ga namens de onderneming geen nieuwe verplichtingen aan waarvan je weet of moet 

vermoeden dat jouw onderneming die niet kan nakomen; 

- Wees extra kritisch op uitkeringen door de onderneming, bijvoorbeeld dividenduitkeringen. 

Voordat een dividenduitkering gedaan kan worden dient het bestuur die goed te keuren en daarbij te 

beoordelen of de vennootschap na uitkering kan voortgaan met het voldoen van haar opeisbare 

verplichtingen. Is dat niet het geval, dan moet het bestuur die goedkeuring weigeren; 

- Onderken tijdig dat sprake is van een zorgelijke financiële situatie, waarbij de continuïteit van de 

onderneming gevaar loopt. Als je jouw onderneming te lang voortzet kun je aansprakelijk worden gesteld 

voor de schade die jouw schuldeisers daardoor hebben geleden; 

- Doe deugdelijk onderzoek naar de overlevingskansen van jouw onderneming door middel van 

het (laten) opstellen van liquiditeitsprognoses en eventuele reorganisatieplannen en die plannen op 

haalbaarheid te laten toetsen. 
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Onderhands Akkoord en Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) 

Kun je niet meer alle schuldeisers voldoen, maar zijn er nog wel liquiditeiten om een regeling te treffen 

met de schuldeiser, dan kun je trachten een onderhands akkoord met jouw schuldeisers bereiken om zo 

een faillissement te voorkomen en je schulden te saneren. Op dit moment kan dat alleen nog als alle 

schuldeisers meewerken en ben je volkomen afhankelijk van de vrijwillige medewerking van 

schuldeisers. 

In de Tweede Kamer is het Wetsvoorstel WHOA in behandeling. In verband met de coronacrisis is 

recent aangedrongen op versnelde invoering. Wanneer de WHOA van kracht wordt is op moment van 

schrijven van deze whitepaper niet bekend. Met de WHOA wordt een nieuw herstructureringsinstrument 

geïntroduceerd, waarbij je aan de schuldeisers en aandeelhouders, buiten faillissement een onderhands 

akkoord aanbiedt. Zodra de rechtbank dit onderhandse akkoord goedkeurt (homologatie) wordt dit 

akkoord verbindend voor alle schuldeisers. Een of meerdere schuldeisers kunnen dan niet meer 

dwarsliggen. 

 

Surseance van betaling  

Lukt het niet om een onderhands akkoord te bereiken en voorzie je dat jouw onderneming niet langer 

kan voortgaan met het betalen van de schulden, dan resteert wellicht de noodzaak om surseance van 

betaling (hierna: surseance) of faillissement aan te vragen.  

Surseance houdt in dat jouw onderneming uitstel van betaling wordt verleend door de rechter. Doel is 

om de tijd en de gelegenheid te krijgen om de zaken op orde te krijgen en een betalingsregeling te 

treffen met jouw schuldeisers. Doel van de surseance is dan ook een faillissement te voorkomen en de 

onderneming als zodanig voort te zetten.  

Surseance wordt alleen verleend aan bedrijven die rechtspersoon zijn (zoals een BV of een NV) en aan 

natuurlijke personen die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen. Surseance kan alleen worden 

aangevraagd door jouzelf. De aanvraag kun je niet zelf indienen, hiervoor heb je een advocaat nodig. 

Nadat de rechtbank het verzoek heeft toegewezen wordt een bewindvoerder benoemd, die samen met 

de schuldenaar het beheer over de onderneming voert. Voor belangrijke beslissingen is medewerking, 

machtiging of bijstand nodig van de bewindvoerder.  

Indien blijkt dat een surseance geen oplossing biedt, dan volgt in de regel een faillissement. 
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Faillissement 

Indien surseance bij voorbaat geen optie is, omdat er onvoldoende vermogen en/of liquiditeiten zijn, kun 

je zelf jouw faillissement aanvragen. Dit kun je zelf doen, hiervoor heb je geen advocaat nodig. Het kan 

echter wenselijk zijn om wel een advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld in situaties waarin het 

faillissement en een gewenste doorstart is voorbereid. 

Naast jijzelf kan ook een schuldeiser jouw faillissement aanvragen. Daarvoor is wel vereist  dat je ten 

minste twee schuldeisers hebt, waarvan ten minste één schuld onbetaald (opeisbaar) is, terwijl deze wel 

betaald had moeten worden. Ten slotte kan ook de rechter in bepaalde gevallen een faillissement 

uitspreken, bijvoorbeeld als een ingediend verzoek tot surseance van betaling door de rechter wordt 

afgewezen. 

Een faillissement betreft een algemeen beslag op het volledige vermogen van jouw onderneming ten 

gunste van alle schuldeisers. Doel is dan ook het vermogen onder de gezamenlijke schuldeisers te 

verdelen. Na deze verdeling houdt de onderneming op te bestaan. De rechtbank benoemt een curator, 

die belast wordt met het beheer en de vereffening van de failliete boedel en afhankelijk van de omvang 

van de failliete boedel wikkelt de curator het faillissement af.  

 

‘Pre-pack’ & stille bewindvoerder 

In dit geval wijst de rechter-commissaris een stille bewindvoerder aan, die een faillissement voorbereidt. 

De bedoeling is een doorstart te maken en die zo kort mogelijk na uitspreken van het faillissement te 

realiseren, zodat goodwill niet verloren gaat. Een gedegen financiële onderbouwing en waardering is van 

belang bij het realiseren van een pre-pack. 

 

Hoe zit het met de ‘sluiting’ van de rechtbanken? 

Ondanks de sluiting van de rechtbanken, worden faillissementen en surseance van betaling nog wel 

behandeld en uitgesproken. Het kan zijn dat er geen zitting plaatsvindt maar dat de procedure schriftelijk 

wordt afgedaan. Verwachting is dat binnen een week na indiening van het verzoek tot faillietverklaring 

de rechtbank het faillissement uitspreekt. Surseanceverzoeken worden over het algemeen sneller 

behandeld. 
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CROP legal 

De juristen van CROP legal kunnen je adviseren over de juridische aspecten van schuldensanering en 

faillissement, alsmede op het gebied van arbeidsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid en contracten. 

 


