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INLEIDING 

1.1 Misbruik van rechtspersonenl 
De laatste jaren is meermalen een omvangrijke zwendel 
aan het licht gekomen, waarbij men zich bediende van be-
sloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
(In het vervolg kortweg by genoemd, in meervoud by's.) 
Deze voorvallen, waarover ook diverse kamervragen 
zijn gesteld, deden het vermoeden rijzen dat het mis-
bruik van rechtspersoonlijkheid grote vormen heeft aan-
genomen, waardoor zowel de overheid als andere 
crediteuren duidelijk schade wordt toegebracht. Door 
manipulatie wordt ontkomen aan het betalen van be-
lastingen en sociale premies, en ook andere schuldeisers 
zoals leveranciers blijven onbetaald. Dit wordt mogelijk 
gemaakt, doordat by's evenals andere lichamen met 
rechtspersoonlijkheid als verenigingen, naamloze yen-
nootschappen, stichtingen, gelijk natuurlijke personen 
als dragers van rechten en plichten aan het rechtsver-
keer kunnen deelnemen. De natuur=lijke personen die als 
belanghebbenden deelnemen in de by zijn slechts in be-
perkte mate aansprakelijk voor de verplichtingen die de 
by heeft aangegaan, namelijk in principe alleen voor het 
kapitaal dat men in de by heeft gestoken. 

Het misbruik kan er uit bestaan, dat de rechtspersoon zo-
danig gebruikt wordt, dat het vermogen (zo al aanwezig) 
daarvan achteruit gaat -hetgeen de verhaalsmogelijkheden 
vermindert-, ten faveure van degenen die het in de 
rechtspersoon voor het zeggen hebbenz. Een andere moge-
lijkheid is, dat met verschillende rechtspersonen 
gemanipuleerd wordt: door deelneming in elkaars 
kapitaal, of door aanstelling van gemeenschappelijke be-
stuurders, zijn deze rechtspersonen nauw aan elkaar 
verwant, waardoor kens gezien wordt om met overheveling 
van vermogen de aansprakelijkheid precies dear te leggen 
wear schuldeisers geen verhaal vinden 3 . 
Deze praktijken wijzen op eon opzettelijk misbruik maken 
van rechtspersonen. Daarnaast kan ook als misbruik van 
rechtspersonen gekwalificeerd worden het lichtvaardig, 
onverantwoordelijk omspringen met rechtspersonen. Hier-
bij dient gedacht te worden aan de situatie, waarin een 
onderneming op zeer wankele basis wordt opgezet, hetgeen 
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wellicht achterwege zou blijven als de beperking van de 
persoonlijke aansprakelijkheid niet bestone. Oak het 
voeren van eon slecht of ondeskundig beleid kan onder het 
lichtvaardig omspringen met de rechtspersoon warden ver-
staan. 
Hoewel het bovenstaande wel eon idea geeft wat onder mis-
bruik van rechtspersonen moot worden verstaan, bestaat 
er goon scherpe omschrijving van dit begrip. Dit is oak 
de reden waarom de regering de aanbeveling van de commis-
sie voor justitie der Tweede Kamer, on in geval van mis-
bruik het normale vermogensrecht buiten toepassing to 
laten, niet heeft willen overnemens. Het zou preten-
tious zijn on op daze pleats wet tot een sluitende 
definitie van het begrip "misbruik van rechtspersonen" 
to willon komen. 'loch zullen de resultaten van doze stu-
die in het kader van misbruik geplaatst moeten worden. 
Daarom is getracht ten behoeve van daze studio tot eon 
werkdefinitie to komen, welke de aspecten aangeeft die 
bij het bespreken van de misbruik-praktijken van belang 
lijken to zijne: 

Van misbruik van eon rechtspersoon is sprake, als 
door de keuze voor eon rechtspersoonlijkheidsvorm, 
en/of door de wijze waarop van do rechtspersoon go-
bruik wordt gemaakt, met opzet -of met aen onver-
antwoordelijkheid die grenst aan.opzet- de belangen 
van crediteuren worden geschonden. 

De verschillende elementen van doze werkdefinitie ver-
dienen enige toelichting. 
Met "de keuze van de rechtspersoonlijkheidsvorm, en/of 
de wijze waarop van de rechtspersoon gebruik gemaakt 
wordt" wordt gedoeld op de omstandigheid, dat voor het 
optreden van de rechtspersoon de in feite handelende na-
tuurlijke persoon slechts beperkt aansprakelijk is: het 
misbruik heeft hierdoor slechts beperkte gevolgen. Dit 
ter onderscheiding van de situatie dat het misbruik door 
eon natuurlijke persoon wordt gepleegd. 
Hiet alleen opzettelijk handelen, maar ook onverantwoord 
handelen, kan als misbruik worden gekwalificeerd. Doze 
toevoeging is nodig, om niet slechts kwalijk, maar ook 
-zeer- laakbaar gedrag bij misbruik onder te kunnen 
brengen. 
Het schenden van belangen van de schuldeisers bestaat 
hieruit, dat de verplichtingen die de rechtspersoon 
heeft, niet warden nagekomen. Dat zijn verplichtingen 
tegenover de (semi-)overheid -de fiscus en de bedrijfs-
verenigingen- en tegenover andere schuldeisers als le-
veranciers, financiers en werknemers. 

De zorgen over de -vermoedelijke- mate van misbruik 
hebben geleid tot aandacht year wettelijke voorzieningen 
ter bestrijding: betreffende het aanvangskapitaal van 



vennootschappen, aangaande de aansprakelijkheid van aan-
nemers voor betaling van belastingen en premies door 
onderaannemers (de zogenaamde ketenaansprakelijkheid), 
omtrent de hoofdelijke aansprake1ijkheid van bestuurders 
van rechtspersonen 7 . 
Ook de verscherping van het zogenaamde "anteceden-
tenonderzoek" bij de afgifte van de verklaring van goon 
bezwaar bij oprichting, beoogt het misbruik tegen to 
gaan. 

1.2 Het onderwerp van deze studio: faillissementen bij by's 
Over het misbruik van rechspersonen zijn niet overmatig 
veel gegevens voorhanden. Weliswaar zijn eon aantal 
vormen bekend, zoals uit de aan het licht gekomen 
zwendelaffaires, maar over de mate waarin de diverse 
vormen van misbruik voorkomen is nagenoeg niets bekend. 
Deze studio is eon eerste step om het inzicht op het ge-
bied van misbruik uit to breiden. Vanwege de 
complexiteit van het onderwerp zou het ondoenlijk zijn 
te trachten in eon keer afdoende informatie to krijgen in 
zowel de vormen als de omvang van het misbruik van 
rechtspersonen. Daarom is in dit onderzoek eon beperking 
aangebracht, zowel in de aard van de rechtspersonen die 
bestudeerd worden, als in de wijze waarop near het mis-
bruik wordt gezocht. 

Hoewel misbruik zich in principe bij elle soorten van 
rechtspersonen kan voordoen, worden in doze studie al-
leen besloten vennootschappen met beperkta aan-
sprakelijkheid bestudeerd. Daarmee blijven bijvoorbeeld 
verenigingen, naamloze vennootschappen en stichtingen, 
maar oak lichamen met niet-Nederlandse rechtsPer -
soonlijkheid buiten het gezichtsveld. 
De keuze voor de by als onderwerp van studio is ingegeven 
door de overweging dat in aan het 1icht gekomen 
zwendelaffaires met name met by's blijkt to zijn 
gemanipuleerd, en dat de by's kwantitatief de overgrote 
meerderheid vormen van alle rechtspersoonlijkheid be-
zittende lichamen (in 1981 ruim 87% van elle 
rechtspersonen met personeel; CBS). Ook de mate waarin 
by's worden opgericht (per jaar zo'n 5 a 10.000; CBS) 
laat zien dat in sterke mate gebruik gomaakt wordt van de 
mogelijkheid ondernemingen juist in doze rechtsvorm on-
der to brengen. 

In principe zijn or verschillende mogelijkheden om . het 
inzicht over misbruik to vergroten. Zo zou het bekijken 
van de gegevens bij de Kamers van Koophandel, bij hot Mi-
nisterie van Justitie (antecedentenonderzoek), bij het 
Openbaar Ministerie of bij de fiscus en bedrijfsver-
enigingen denkbaar zijn. Hoewel di t op zich zeor wel 
nuttige informatie zou kunnen verschaffen, is het niet 
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to verwachten dat daarmee voldoende over het functio-
neren van by's naar voren zou komen. Oezocht is 
derhalve naar eon bron, die in de breedte gegevens over 
het functioneren van by's zou opleveren. Daze is ge-
vonden in de dossiers die de rechtbanken aanleggen bij 
faillissementen. Iedere keuze levert echter beperkingen 
CP. 

De keuze voor eon analyse van faillissementdossiers im-
pliceert dat alleen gevallen van misbruik naar boven 
kunnen komen, waarin de by failliet is verklaard. Zeker 
niet alle misbruik behoeft echter tot eon faillissement 
to Leiden, bijvoorbeeld omdat het misbruik met zoveel 
ondoorzichtigheid gepaard gest dot de benadeelde in het 
duister test en derhalve goon faillissement aanvraagt. 
Oak kan eon schuldeiser afzien van de mogelijkheid cm, 
indien eon by in gebreke blijft, faillissement aan to 
vragen: omdat duidelijk is dat eon faillissement or niet 
toe zal leiden dat de verplichtingen geheel of zelfs ten 
dole zullen warden nagekomen, of omdat andere belangen 
zich tegen faillissement verzetten. 
Eon tweede beperking wordt gevormd door de inhoud van de 
rechtbankdossiers zelf. Lang niet elle misbruik zal 
ontdekt warden en voorts zal niet al het vermoede mis-
bruik in de dossiers te vinden zijn. Faillissementsdos-
siers zijn niet in de eerste pleats bedoeld on misbruik 
to signaleren, maar cm, ter afwikkeling van het faillis-
gement, actief to vinden en to verdelen. Als misbrui .k 
blijkt, of vermoed wordt, kan de faillisse-:—Itscurator 
hiervan aantekening gemaakt hebben, maar dat hoeft niet. 
In hoeverre de curator over dergelijke zaken bericht aan 
de toeziende rechter-commissaris lijkt afhankelijk van 
twee factoren. Ten eerste van de mate waarin de curator 
gericht is op het signaleren van en rapporteren over mis-
bruik. Bij yogi faillissementen blijkt echter zo weinig 
actief aanwezig to zijn, dat zelfs het salaris van de cu-
rator niet of slechts ten dale uit de boedel kan worden 
betaalds. Het analyseren van het functioneren van de by 
voor het faillissement is dan "liefdewerk", hetgeen niet 
aannemelijk maakt dat de curator, die ook nog gehandi-
capt kan zijn door Gain geringe ervaring, zich uitgebreid 
verdiept in de factoren die de neergang van de by hebben 
bewerkstelligd. Ten tweede zal misbruik sneller in het 
dossier to vinden zijn, als de curator de mogelijkheid 
ziet actief to achterhalen door, near aanleiding van het 
gesignaleerde misbruik, stappen to ondernemen: bijvoor-
beeld door persoonlijke aansprakelijkheidsstelling van 
bestuurders omdat ze hun teak niet good hebben verricht, 
of het nietigverklaren van handelingen die schuldeisers 
hebben benadeeld. Het is to betwijfelen of dergelijke 
stappen gemakkelijk gezet zullen worden, enerzijds van-
wege bewijstechnische problemen, anderzijds omdat de 
kosten -van de tijd van do curator on eventueel aan-
vullende (boeken-)onderzoeken- hoog zijn ten opzichte 



van de baton (waarvan het onzeker is of ze zullen worden 
verkregen). 
Door de genoemde beperkingen is het niet waarschijnlijk 
dat al het in feite gepleegde misbruik to vinden is in de 
faillissementsdossiers. De resultaten over het misbruik, 
zoals die in dit verslag beschreven worden, geven daarom 
eon ondergrens  aan. 

1.3 Ondr.rzoekprocedure 
Bij het bestuderen van de rechtbankdossiers is gebruik 
gemaakt van eon gestandaardiseerde vragenlijst. Doze 
lijst is tot stand gekomen na consultatie van diverse 
deskundigen, die zitting hebben in de begeleidingseom-
missie van dit onderzoek (zie 1.5.). Eon afschrift van 
doze lijst is to vinden in bij1age 2. 
Voordat op de rechtbanken de dossiers werden bekeken 
zijn de rechtbankpresidenten alsmede de griffiers inge-
licht over -de bedoeling van- het onderzoek, en is om 
medewerking verzocht. Doze word steeds verleend. 
Na voltooiing van de invulling van de vragenlijsten zijn 
doze gecodeerd, om verwerking middels de computer moge-
lijk to maken. In dezelfde periode is ook aanvullende in-
formatie van de Hoofdafdeling Privaatrecht van het 
Ministerie van Justitie verkregen. Doze informatie was 
nodig omdat gebleken was dat enkele standaardgegevens 
niet of niet steeds in de rechtbankdossiers to vinden 
waren. Bij daze Hoofdafdeling berusten gegevons over de 
oprichting van bv's, in verband met de afgifte van de 
verklaring van goon bezwaar, en over eventuele sta-
tutenwijzigingen. 
Doze onderzoekprocedure resulteerde in eon zeer groat 
aantal gegevens.. Omtrent de . aard van het onderzoekmate-
riaal zal in eon volgende paragraaf het eon en ander aan-
geduid warden. 

1.4 Onderzoekmatariaa1 
Het materiaal dat bestudeerd is bestaat uit de recht-
bankdossiers, die bij faillissementen van besloten ven-
nootschappen zijn aangelegd. In concreto zijn elle 
dossiers bestudeerd van faillissementen van by's die in 
1981 geeindigd zijn. Door beeindigde faillissementen to 
nemen is verzekerd dat alle dossiers gesloten zijn. In 
tabel 1 is aangegeven in welk jaar de uitspraak bij de 
onderzochte zaken is gedaan. 



label  
Het jaar van faillisementuitspraak bij de by's, wear-
van het faillissement in 1980 eindigde. 

aantal 	 Percentage 

1972 	 1 	 0 
1973 	 5 	 1 
1974 	 14 	 1 
1975 	 16 	 2 
1976 	 51 	 5 
1977 	 93 	 9 
1978 	 166 	 17 
1979 	 367 	 37 
1980 	 278 	 28 

991 	 100% 

Uit tabel 1 blijkt dat in totaal 991 dossiers zijn be-
keken. Beoogd was dat alle dossiers van de in 1980 beein-
digde faillissementen van by's zouden worden bestudeerd. 
Van 2 faillissementen Ron het dossier echter niet of niet 
tijdig verkregen warden. Dit aantal is zo klein, dat daar 
seen negatieve gevolgen voor het onderzoek uit 
yoortvloeieng. 

Het onderzoek strekt zich uit tot elle rechtbanken. In 
tabel 2 is genoteerd hoeveel dossiers per rechtbank zijn 
geanalyseerd. 



label 2:  
Het aantal onderzochte faillissementsdossiers per 
rechtbank 

aantal 	percentage 

's-Hertogenbosch 	 74 	 7 
Breda 	 81 	 8 
Maastricht 	 40 	 4 
Roermond 	 22 	 2 
Arnhem 	 62 	 6 
Zutphen 	 22 	 2 
Zwolle 	 32 	 3 
Almelo 	 28 	 3 
's-Gravenhage 	 81 	 8 
Rotterdam 	 130 	 13 
Dordrecht 	 35 	 4 
Middelburg 	 29 	 3 
Amsterdam 	 124 	 13 
Alkmaar 	 30 	 3 
Haarlem 	 59 	 6 
Utrecht 	 68 	 7 
Leeuwarden 	 22 	 2 
Groningen 	 30 	 3 
Assen 	 22 	 2 

991 	 100% 

1.5 Kader waarbinnen het cnderzcek zich afspeelt 
Dit onderzoek vindt pleats als onderdeel van de activi-
teiten die het WODC verricht voor de Interdepartementale 
Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO). Doze 
stuurgroep is voortgekomen uit de behoefte een brede 
aanpak van het misbruik en oneigenlijk gebruik to reali-
seren, op het gebied van belastingen, sociale zekerheid 
alsook het grootste deel van de subsidies. De taak van 
ISMO is het inventariseren van de betreffende verschijn-
selen, on ook het -zo nodig- ondernemen van 
coordinerende en stimulerende activiteiten 10 . 
Hoewel doze studio vooral in het kader van de work-
zaamheden van ISMO geplaatst dient to warden, sluit ze 
oak aan bij ontwikkelingen elders. Mode eon aanzet tot 
het onderzoek vormde de belangstelling van de werkgroeP 
"Faillissementen" van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak voor het onderwerp van misbruik van rechts-
personen. Ook binnen het ministerie varmde 
werkgeversfraude onderwerp van bespreking, in de zoge-
naamde "overleggroep werkgeversfraude', waarbij de 
aandacht vooral uitging naar opsporing on vervolging. 
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Diverse belanghebbenden bij Net onderzoekthema zijn be-
trokken bij Net onderzoek, door vertegenwoordiging in de 
begeleidingscommissie. Dee commissie heeft eon brede 
samenstelling: de rechterlijke macht is 
vertegenwoordigd, zowel als de belastingdienst, de 
bedrijfsverenigingen, het Centraa1 Bureau voor de Sta-
tistiek, de Hoofdafdeling Privaatrecht van Net 
Ministerie van Justitie, de /SMO en Net WODC. De semen-
stalling van de begeleidingscommissie is weergegeven in 
bijlage 1. 



1  Waar in doze studie van rechtspersonen sprake is, zijn 
de zogenaamde "privaatrechtelijke" rechtspersonen be-
doeld, zoals omschreven in art. 3 Boek 2 B.W., in tegen-
stelling tot de "publiekrechtelijke" (art. 1). 
Voorts worden de termen "misbruik van rechtspersonen" en 
"misbruik van rechtspersoonlijkheid" door elkaar ge-
bruikt. 

2  Rechtspersonen, aant. 5 op art. 4 Boek 2 B.W. (SuPP1. 
27). 

3  Genoemd bijvoorbeetd in de commissie voor justitie der 
Tweede Kamer, tijdens de behandeling van de Invoerings-
wet Book 2 nieuw B.W. (geciteerd in Rechtspersonen, 
aant. 5 op art. 4 Boek 2 B.W.). 

4  De Staatssecretaris van Justitie in de brief aan het 
hoofdbestuur van de Koninklijke Notariele Broederschap, 
2 november 1978: WPNR, 1978, 5452, 625-626. 
Zie ook mr. J. van Rijn van Alkemade in zijn bijdrage aan 
"De besloten vennootschap in discussie", 15e Landelijk 
Notarieel Studentencongres. Deventer, Kluwer, 1980. 

s Rechtspersonen, aant. 5 op art. 4 Book 2 B.W. 

6  Doze. definitie sluit, althans ton dole, aan bij de for-
mulering van het hoofdbestuur van de Kon. Notariele 
Broederschap: zie de brief aan de Staatssecretaris van 
Justitie, WPNR, 1978. 5452, 626-627. 
Dat bij misbruik van rechtspersoonlijkheid de benadeling 
van schuldeisers centraal stoat, door onoirbaar of on-
juist handelen, lijkt algemeen aanvaard. Zle bijvoor-
beeld oak prof.mr . P. van Schilfgaarde in zijn bijdrage 
aan het congres genoemd in noot 4, alsmede verscheidene 
bijdragen aan het aan "doorbraak van aansprakelijkheid" 
gewijde nummer van WPNR, 1981, 5575. 
Soms wordt gesuggereerd dat misbruik van de rechtsper-
soon voornamelijk betrekking heft op benadeling van de 
(semi-)overheid (zie bijv. het verslag van de studiedag 
"Misbruik van rechtspersonen: welke teak hebben de advi-
sours" Kluwer: 1980). Hoewel de overheid zeer wel de be-
nadeelde kan zijn, zou het weglaten van gewone 
schuldeisers in de misbruik-definitie onlogisch zijn. 
Het goat immers primair cm de wijze waarop met rechtsper-
sonen wordt omgesprongen, on niet in de eerste plaats wie 
de benadeelde is. Het is dan wel van belong op te merken 
dat de gegeven werkdefinitie enders is don de 
misbruik-definitie van de Interdepartementale Stuurgroep 
Misbruik en Oneigenlijk Gebruik (van overheidsgelden), 
waarin geduid wordt op het misbruiken van wetten en re-
gelingen, waardoor men to veel aan overheidsgelden 
ontvangt of to weinig betaalt. Dit kan zeker voorkomen 
als eon element in de wijze waarop van rechtsper- 
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soonlijkheid misbruik wordt gemaakt, maar dat hoeft niet 
perse. Kortom: de Ismo-definitie en de in de tekst gege-
ven omschrijving overlappen elkaar, maar zijn niet iden-
tiek. 

7  Voor eon bespreking van de meest recente wetsvoor-
stellen en -wijzigingen ken verwezen warden near de bij-
dragen in TVVS, 81,8, 173-187 en naar WRNR, 1981, 112, 
5575. 

• Zo blijkt uit eon registratie, die mr. E.J. van Dijk, 
rechter-commissaris to Amsterdam, bijhield van fail1is-
sementen die in 1975 en 1976 eindigden, dat in 33% van de 
zaken in het geheel goon salaris aan de curator uit de 
boedel betaald kon warden, in 61% slechts ten dole. Er is 
goon radon om aan to nemen dat na 1976 daarin eon veran-
dering ten goede is gekomen. 

9  (lit de gegevens die het CBS van de rechtbanken ontvangt 
over beeindigde faillissementen blijkt dat de aantal1en 
afwijken van hetgeen in dit onderzoek op de rechtbanken 
is aangetroffen. Pit geldt zo•el het totaal aantal 
beeindigde faillissementen in 1980 (in dit onderzoek 
993, bij het CBS 1032) als de aantallen in de meeste ar-
rondissementen. Pit is voornamelijk terug to voeren op 
de insolventies. In dit onderzoek is eon by bij het 
onderzoek betrokken als het faillissement ingeyal insol-
ventie definitief beeindigd word: a1s de 
rechter-commissaris het dossier sloot. Bij het CBS ver-
krijgt men reeds de insolventies op het moment dat de 
insolventie wordt uitgesproken. Daarn iaast blijken in de 
cpgaven van de rechtbanken aan het CBS soms on-
duidelijkheden (bijv. soms is onduidelijk of het 
faillissement eon natuur1ijke persoon betreft of eon 
by). Van eon rechtbank, Rotterdam, is het waarschijnlijk 
dat in dit onderzoek eon aantal faillissementen (once-
veer 10) ten onrechte niet meegenomen is. Vanwege 
technische problemen is goon aanvulling gezocht; trou-
wens, dit aantal is zo goring dat de gevolgen voor de 
resultaten niet erg groat zijn. 

Zie het interimrapport van de /SMO, Den Haag, april 
1981. Eon root deel van dit rapport is gepubliceerd on-
der de tite1 'Hoe fraude de samenleving bedreigt 1 , Gouda 
Quint, 1982. 



2 EESCHRIJV/NG VAN DE GEFAILLEERDE BESLOTEN VENNOOT-
SCHAPPEN 

In dit onderzoek zijn in totaal 991 dossiensbekeken van 
besloten vennootschappen, wier faillissement in 1980 
w.erd beeindigd. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van 
deze vennootschappen en het verloop van het faillisse-
ment. 

Het theme "misbruik" staat hierbij nog niet centraa1; 
daarop wordt in het volgende hoofdstuk expliciet inge-
gaan. 
Het onderhavige hoofdstuk va1t uiteen in twee gedeelten. 
Allereerst komen de kenmerken van de gefailleerde by's 
ter sprake, daarna volgt informatie over het faillisse-
ment en de afwikkeling daarvan. 

• 2.1 Kenmerken van de gelaillzerde by's 
In de faillissementsdossiers is can hoeveelheid basisin-
formatie over de failliet verklaarde vennootschap te 
vIndem, znais op het doorgaans aanwezige uittreksel uit 
het handelsragister. In de gevallen wear dit ontbrak is 
aanvulling gezocht bij de Hoofdafdeling Privaatracht van 
het Mini sterie van Justitie; ook zijn daar gegevens ver-
zameld over eventuele statutenwijzigingen. 
Daarnaast zijn gegevens over de vennootschap te vinden 
in 	de 	berichten 	van 	de 	curator 	aan 	de 
rechter-commissaris, maar deze zijn niet altijd even 
uitgebreid en beslaan niet altijd dezelfde aspecten. 
Indian in te weinig gevallen informatie over een aspect 
van de vennootschap in het dossier aanwezig was (zoals 
over de omzet in de laatste jaren), wordt dit in het rap-
port buiten de beschouwingen gelaten. 
In deze paragraaf komen zes onderwerpen aan de orde: de 
oprichting, de belanghebbenden, het kapitaal, de werk-
zaamheden, de administratie en de kredietopname, met on 
znnder zekerheidstelling. 

2.1.1  De oorichtinp 

De onderzochte by's kunnen onstaan zijn doordat een be- 
staande onderneming in de bv-vorm ondergebracht is, of 
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door het starten van eon geheel nieuwe onderneming. Bij 
het onderbrengen van een reeds bestaande onderneming in 
eon by valt uiteraard to denken aan de omzetting van eon 
naamloze in eon besloten vennootschap, maar oak aan het 
omzetten van eon eenmanszaak of vennootschap onder firma 
in eon by. label 3 geeft inzicht in de ontstaansachter-
grond van de bekeken by's. 
Tabel 3:  
De achtergrond van het ontstaan van de by's 
(onbekend: 16) 

aantal 	percentage 

omzetting nv in eon by 

omzetting commanditaire yen-
nootschap in eon by 

onderbrenging cooperatieve 
yereniging in eon by 

onderbrenging vennootschap 
onder firma in eon by 

onderbrenging maatschao in 
eon by 

onderbrenging eenmanszaak in 
eon by 

fusie van twee by's 

by is eon nieuwe onderneming 	505 

	

133 	14 

	

10 	 1 

79 

245 	 25 

1 

9 

975 	100% 

Het aantal met de oprichting van de by nieuw gestarte 
ondernemingen is ongeyeer even groat als dat van de 
by's die eon yoortzetting zijn van eon reeds bestaande 
onderneming. 

De bestaansduur van de onderzochte by's, van on-
richtingsdatum tot de datum van het faillissement, is 
onderwerp van tabel 4. 



Tabel 4:  
De bestaansduur van de by's, van oprichtingsdatum tot 
faillissementsuitspraak 
(onbekend: 39) 

aantal 	percentage 

korter dan 1 jaar 	61 	 6 
1 tot 2 jaar 	 202 	 21 
2 tot 3 jaar 	 191 	 20 
3.tot 4 jaar 	 132 	 14 
4 tot 5 jaar 	 132 	 14 
5 jaar en langer 	234 	 25 

952 	 100% 

Bijna de helft van de gefailleerde by's kende eon be-
staansduur van minder dan 3 jaar, drie-vierde minder dan 
5 jaar. 
Eon korte bestaansduur is met name aangetroffen bij de 
by's die als nieuwe onderneming zijn begonnen, on bij de 
vennootschappen die eon voortzetting zijn van eon een-
manszaak of vennootschap onder firma: ruim de helft be-
staat 3 jaar of korter. Dit ligt enders bij de by's die 
eon voortzetting zijn van eon ander rechtsper-
soonlijkheid bezittend lichaam: slechts 13% daarvan 
bestaat 3 jaar of korter. 

2.1.2  De be1anohPbhenden  
Artikel 175 Boek 2 BW schrijft voor dat de oprichting eon 
meervoudige rechtshandeling is, zodat or tenminste twee 
oprichters moeten zijn. hit de dossiers blijkt dat het 
aantal oprichters veelal beperkt blijft tot twee: in 88% 
van de gevallen. Nu zegt het niet zoyeel dat or moor dan 
een oprichter is. In feite kan or eon oprichter zijn, 
waarnaast eon ander, alleen am aan de wettelijke eis van 
meervoudige rechtshandeling to voldoen, in geringe mate 

• in het kapitaal deel neemt. Nagegaan is hoe vaak zulk een 
"eenmans-by" in het onderzoekmateriaal voorkomt. 	Dear- 
toe is bekeken of do voornaamste aandee1houder bij 
oprlchting 90% of moor van de aandelen heeft genomen, en 
bovendien de enige of belangrijkste bestuurder is van de 

• by. Het blijkt, dat 529 van de 916 zaken (58%) waarbij 
dit achterhaald kon worden als "eenmans-bv" zijn to kwa-
lificeren. Daarbij dient opgemerkt te worden, dot oak 
als eenmans-bv zijn gekwalificeerd de vennootschappen 
waarin zowel aandelenbezit als bestuur bij eon echtpaar 
zijn verenigd (39 by's), 	en ook de gevallen waarin de 
voornaamste aandeelhouder eon rechtspersoon is, waarvan 
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de aandelen en het bestuur berusten bij degeen die ook in 
de opgerichte by het bestuur yormt (72). 

Ten aanzien van de belanghebbenden is nagegaan in hoe-
verre de by gelieerd is met andere vennootschappen. Zulk 
eon band kan op uiteenlopende manieren bestaan. Ten 
°erste kan or eon direct verband bestaan, als de by eon 
of meerdere andere vennootschappen els aandeelhouder 
heeft. Dit komt voor in 132 gevallen, veelal is or sprake 
van dat de gefailleerde by eon dochter is van con andere 
by (111 gevallen). Ten tweede kan het verband or uit be-
staan dat de onderzochte by belang heeft in andere 
yennootschappen: bij 20 by's blijkt dit uit het dossier, 
yeelal is ze moeder van eon andere by (18 gevallen). 
Tenslotte waren 26 by's zowel moeder als dochter. 
Gezamenlijk met de twee gevallen waarbij wel duidelijk 
is dat or eon relatie bestaat met eon andere by, maar 
onduidelijk is wat voor eon, komt uit de dossiers naar 
voren dat in totaal 156 van de 991 onderzochte by's (167.) 
eon directe vennootschaprechtelijke verbinding heeft met 
eon of moor andere vennootschappen. 
Daarnaast kan eon moor indirecte verbinding bestaan, als 
de aandeelhouder/bestuurder ook in andere vennoot-
schappen belangen heeft. Bij 229 bv's bleek dit inder-
dead het geyal (23%). 
Het bestaan van directe of indirecte banden tussen de 
gefailleerde by en andere vennootschappen is als zodanig 
goon indicatie voor misbruik van rechtspersoonlijkheid. 
Veer bepaalde vormen van misbruik. zoals het overhevelen 
van vermogen van de one near de andere, daarmee verwante 
rechtspersoon, teneinde de aansprakelijkheid dear to 
leggen wear goon verhaal te vinden is, vormt het bestaan 
van zulke banden eon voorwaarde. Het is echter de vraag 
of in elle gevallen in de dossiers to vinden is dat or 
banden bestaan met andere vennootschappen. Tamers. in 
geval van fraud° zal juist gepoogd warden doze on-
zichtbaar to maken. 
Gepoogd is na to gaan wat er gebeurd is met de gelieerde 
vennootschap. Hierover bestond in de meeste gevaIlen 
waarin een vennootschapsrechtelijke relatie is aange-
troffen informatie. Van de 156 betreffende by's 
failleerden bij 50 ook de gelieerde vennootschappen, bij 
106 niet. 

Tussen oprichting on faillissement kunnen zich wij-
zigingen voltrekken in de samenstelling van de aandeel-
houders en het bestuur. 
Veranderingen in aandeelhouderschap hoeven zeker niet 
altijd in het faillissementdossier aan to treffen zijn. 
loch is dit meermalen gevonden. In 26 dossiers (3%) bleek 
eon wijziging van alleen het 'aandeelhouderschap, in 114 
(12%) alleen verandering in de bestuurssamenstelling, on 
in 184 (197.) in beide. Bestuurswisselingen, vooral als 



deze niet erg lang voor de fai 11i ssementsuitspraak ge-
schiedden, kunnen potentieel samenhangen met gapleegd 
misbruik: in het zicht van het faillissement verlaat men 
het zinkend schip. Nagegaan is in hoeveel gevallen de be-
stuurswisseling kort voor het faillissement gebeurde. 
In 60 van de 298 by's waarin eon bestuurswisseling 
plaatsvond (20%), lag or eon half jaar of minder tussen 
de wisseling on het faillissement, in 50% moor dan eon 
half maar minder dan twee jaar, on in 26% 2 jaar of moor. 

2.1.3 Het kamitaal  
Naar het recht valt eon onderscheid to maken near drie 
kapitaalsbegrippen: het maatschappelijk kapitaal, het 
geplaatste en het gestorte kapitaal. Het maatschappelijk 
kapitaal vormt het maximale bedrag waarvoor aandelen 
uitgegeven kunnen warden; het geplaatste kapitaal geeft 
aan voor welk bedrag in feite aandelen zijn uitgegeven; 
het gestorte kapitaal tenslotte is het bedrag dat door de 
aandeelhouders op de door hen genomen aandelen is ge-
stort. 
Omdat het begrip "maatschappelijk kapitaal" juridisch 
noch bedrijfseconomisch veel betakenis heeft wordt daar 
verder goon aandacht aan gegeven. Van moor gawicht is het 
geplaatste kapitaal, dat gezien kan warden als eon soort 

• waarborg voor de schuldeisers van de vennootschap. Het 
geeft een indicatie omtrent de omvang van het vermogen 
van de vennootschap (dat door winsten respectievelijk 
verliezen natuurlijk hoger dan wel lager kan zijn dan het 
geplaatsta kapitaal). 
Omdat gevreesd word dat het ontbreken van eon wettelijk 
minimumkapitaal misbruik van rechtspersoonlijkhaid =au 
kunnen vergemakkelijken, word in 1975 eon ontwarp van 
wet op het minimumkapitaal ingdiend, welke enigszins ge-
wijzigd op 25 mei 1978 in working trad. Vanaf dat moment 
gold eon minimum aan kapitaal van 35.000 gulden. Vanwege 
doze wijziging wordt de omvang van het geplaatste kepi-
taal apart weergegeven voor de by' die voor de 
bovengenoemde datum werden opgericht, en voor by's die 
daarna tot stand kwamen. 
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label 5:  
De omvang van het geplaatste kapitaal van de gefail-
leerde by's, apart voor de by's die voor en vanaf 
25 mei 1978 zijn opgericht (onbekend: 63) 

oprichting voor oprichting op 
25 mei 1978 	25 mei 1978 

of later 
aantal 	% 	aantal 	% 

	

1.000 - 	10.000 	37 	4 

	

10.000 - 	15.000 	63 	7 

	

15.000 - 	25.000 	246 	29 	-- 	-- 

	

25.000 - 	35.000 	295 	34 	2 	3 

	

35.000 - 	50.000 	49 	6 	59 	83 

	

50.000 - 	100.000 	96 	11 	7 	10 

	

100.000 - 1.000.000 	66 	a 	3 	4 
1.000.000 	on moor 	5 	1 	-- 	-- 

857 	1002 	71 	100% 

Het merendeel van de onderzochte vennootschappen had eon 
betrekkelijk goring aanvangsvermogen. Het overgrote deel 
van de na 25 mei 1978 opgerichte by's heeft eon aanvangs-
kapitaal dat op of dicht bij het wettelijk minimum Het'. 

Tenzij in de statuten enders is bepaald 	dat kwam 
slechts in 2 gevallen voor) dient het volledige bedrag 
van Net geplaatste kapitaal door de oprichters to warden 
gestort. Doze starting dient in contanten to gebeuren, 
tenzij dit schriftelijk enders is overeengekomen. Dit 
laatste zal met name gebeuren, als een reeds bestaande 
onderneming in de by overgaat, door de inbreng van 
bedrijfsmiddelen, goodwill etcetera. Indien de by's die 
voortkomen uit een andere rechtspersoon buiten be-
schouwing gelaten warden (daarbij is sprake van een 
omzetting en niet zozeer van oprichting) blijkt dat in 
273 gevallen (33%) gemiddeld voor 882 van het geplaatste 
kapitaal enders dan in contanten is ingebracht. Uit de 
dossiers is niet te halen of doze inbreng "in nature" in 
de oprichtingsakte is overeengekomen. De aard van die 
inbreng is ook vaak niet goed to vinden in de bestudeerde 
dossiers, dear veelal de openingsbalans niet in het dos-
sier aanwezig is. Voor zover or wet informatie hierover 
aanwezig was, blijkt dat niet alleen bedrijfsmiddelen 
maar ook goodwill nogal eens onderdeel vormt van het in-
gebrachte kapitaal. 
Uit bovenstaande gegevens volt of to leiden, dat in eon 
meerderheid van de gevallen waarin goon omzetting 
plaatsvond alleen in contanten is ingebracht (67%). 



2.1.4 De werkzaamhpden  
Het doel van de vennootschap staat vermeld in het uit-
treksel van het handelsregister. Dit is het statutaire 
doel, dat het karakter heeft van eon aanduiding van het 
beoogde werkterrein. Eon indeling met behulp van eon 
bedrijfsindeling ligt dan ook voor de hand. Gehanteerd 
is de standaardbedrijfsindeling van het CBS uit 1974. 
Een complicatie hierbij is, dat veel by's (45%) moor dan 
eon doel hebben, sommige zelfs drie (13%) of vier (5%). 
Het blijkt echter, dat doze doelen veelal op hetzelfde 
terrein, dat wil zeggen binnen dezelfde bedrijfstak, 
liggen. Eon indeling per bedrijfstak, zoals hieronder 
in tabel 6, is daarom good to maken 2 . 
TabP1 6:  
Indeling van de gefailleerde by's naar bedrijfstak 
(naar statutaire doel bij oprichting)(onbekend:11) 

aantal 

a. landbouw en visserij 	 9 	 1 
b. delfstoffenwinning 	 0 	 0 

c. industrie 	 212 	22 
d. bouwnijverheid 	 179 	18 
e. installatiebedrijven 	 36 	 4 
f. handel on reparatiebedrijven 

voor gebruiksgoederen 	 342 	35 
g. hotel en restaurantwezen 	35 	 4 

h. transport-, opslag- en 
communicatiebedrijven 	 44 	 4 

i.. bank- en verzekeringswezen, 
zakelijke dienstverlaning 	62 	 6 

j. overige dienstverlening 	 20 	 2 
k. combinaties f t/m . j. 	 36 	 4 

975 	100% 

De omvangrijkste categorie is die van handel on repara-
tie. Op de tweede en derde plaats komen respectievelijk 
de industrie en de bouw. 

Eon doelstelling die op het uittreksel van het hande1s-
register is aangetroffen valt buiten de indeling van het 
CBS, namelijk "het voeren van de directie van andere ven-
nootschappen of ondernemingen". Deze doelstelling is bij 
42 by's aangetroffen, soms als enige doelstelling (bij 5 
by's), veelal als nevendoelstelling. 

De doelstellingen die hierboven behandeld zijn, vormen 
de doelstellingen zoals die bij de oprichting van de ven-
nootschap zijn geformuleerd. Door doelwijziging kan het 
werkterrein van de by veranderd zijn. In 11 gevallen 
(17.) is, zo blijkt uit gegevens van de Hoofdafdeling Pri- 
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vaatrecht, het doel der by na oprichting veranderd. Dit 
aantal is zo goring, dat de gegevens van tabel 6 vrijwel 
ongewijzigd mogen geldon voor het beoogde werkterrein 
ten tijde van het faillissement 3 . 

Er zijn enkele (2) by's die in het geheel geen activi-
teiten hebben ontwikkeld. Bij eon veel grotere groep van 
305 by's (317.) zijn de werkzaamheden reeds enige tijd 
voor de faillissementsuitspraak gestaakt. De tijdsduur 
die ligt tussen het moment waarop de activiteiten ge-
staakt warden en de datum waarop het faillissement wordt 
uitgesproken varieert stork. In 33% van de gevallen 
lagen or 3 maanden of minder tussen het stopzetten van de 
activiteiten en de dag van de faillissemantsuitspraak. 
In de avenge gevallen (67%) bedroeg dit 4 maanden of 
moor, soms (bij 18%) zelfs moor dan eon jaar. 
tilt de omstandigheid dat soms geruime tijd na hot beein-
digon van de werkzaamheden tech nog eon faillissement is 
aangevraagd, volt of to laiden dat doze beeindiging niet 
gepaard gegaan is met eon voldoen van alle schuldeisers. 
Althans, or zijn crediteuren die zich niet voldaan 
achten. Daarom zou het van belong zijn to weten hoe het 
staken der werkzaamheden in zijn work is gegaan: is dat 
gebeurd door eon vereffenaar, is or eon 
liquidatiebalans? In de dossiers is yrijwel nooit 
melding van het bestaan van eon liquidatiebalans. Dit 
zou er op wijzen dat het staken van de activiteiten over 
het algemeen niet met grate zorgvuldigheid tegenover de 
crediteuren gopaard is gegaan. Doze stalling is or wel OP 

gebaseerd, dat het bestaan van eon liquidatiebalans 
steeds uit de dossiers zou moeten blijken. hetgeen nog 
maar de vraag is. 

g.x.s Do administratie 
Artikel 14, lid 1 van Book 2 SW leert dat "het bestuur 
van den rechtspersoon is verplicht van hoar vermogens-
toestand zodanige aantekening to houden dat dearuit to 
alien tijde hoar rechten on verplichtingen kunnen worden 
gekend". Bestuurders die deze verplichting niet nakomen 
verrichten hun teak niet behoorlijk, waarmee eventueel 
artikel 8 Book 2 SW van toepassing kan warden (moge-
lijkheid tot hoofdelijke aansprakelijkheid). Bovendien 
kan wegens bankbreuk eon strafsanctie volgen (artt. 336, 
342 lid 3 en 343 lid 4 Sr). In het beschikbare materiaal 
is bekeken of eon administratie ten tijde van het fail-
lissement voorhanden is, en zo ja. of die volledig is. 
Van 172 by's is over de aanwezigheid en toestand van de 
administratie goon informatie in het dossier aange-
troffen. Bij de avenge zaken bleak het volgende: 



Bij 163 by's (20%) is door de bestuurders in het ge-
heel geen administratie bijgehouden, althans, die is 
niet voorhanden; 

Bij 135 by's (16%) is er wel can administratie aanwe-
zig, doch deze is zeer onvolledig dan wel van bijzon-
dere slechte kwaliteit; 

Bij 49 by's (6%) is een administratie aanwezig, maar 
die is niet geheel tot het moment van 
failliet-verklaring gevoerd; 

renslotte, bij 472 by's (58%) is er een goede admi-
nistratie voorhanden, of blijkt dat or eon admi-
nistratie is zonder dat over onvolledighoid of 
slechte kwaliteit wordt gerept. 

Bij can opmerkelijk groot aantal by's is sprake van eon 
-deals- ontbrekende administratie. Het behoeft geen be-
toog dat hier can potentiele band met misbruik aanwezig 
is. 

2.1.6 Do kredietopname  
Bij jets meer dan de helft van het aantal by's, zo blijkt 
uit de dossiers, zijn kredieten opcenomen bij finan-
cieringsinstellingen (53%). De omvang van het krediet 
loopt zeer uiteen, van enkele duizenden guldens tot bijna 
6 miljoen gulden. Bij meer dan de helft ligt het bedrag 
boven de 100.000 gulden. Veelzeggender is misschien het 
gegeven dat in 70% van de gevallen waarin krediet is op-
genomen, de omvang van het krediet 20 keer of meer bleak 
te zijn dan de omvang van het vermogtn (inclusief de als 
zekerheid gegeven vermogensbestanddelen) ten tijde van 
het faillissement. 
label 7 laat vervolgens zien of, en zo ja welke, ze-
kerheid is gegeven. 
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label 7:  
Zekerheidsstelling bij kredietopname 

aantal 

goon zekerheidsstelling 

wel zekerheidsstelling door: 
a. fiduciaire eigendomsover- 

dracht en/of cessie debi- 
teuren en/of hypotheek 	 325 	69 

b. borgstelling door bestuur- 
der persoonlijk (of door 
derden) 	 30 	 6 

zowel a als b 

30 	 6 

84 	18 

469 	100% 

In eon op de vier gevallen waarin van kredietopname is 
gebleken heeft de bestuurder zich persoonlijk borg go-
staid voor de aangegane schuld. Doze persoonlijke borg-
stelling wordt vooral aangetraffen bij de middelgrote 
kredieten (f 50.000 - f 500.000), relatief minder vaak 
bij de kleine en zeer grate. 

2.2 Het faillissament 
De besot-eking van het faillissement van de onderzochte 
bv's vangt aan met eon aantal procedurele kwestias be-
treffendo de aanvraag, de afwikkeling en de beeindiging 
van het faillissement. Daarna komt het materiele aspect 
aan bod: het actief, de schulden en de verdeling. 

2.2.1 Procodurele aspecten van het faillissement 

a. de aanvrnag 
De faillietverklaring van de schuldenaar kan op drie ma-
nieren aanhangig warden gemaakt: op verzoek van schuld-
eisers, door eigen aangifte van de bestuurders en op 
vordering van het Openbaar Ministerie. 8ovendien kan de 
rechter in enkele gevallen ambtshalve eon faillietver-
klaring uitspreken. De faillietverklaring op vordering 
van het Openbaar Ministerie is in het onderzoekmateriaal 
niet aangetroffen. Wel is in eon aantal gevallen eon 
faillissement ambtshalve uitgesproken na intrekking van 
de surseance van betaling. 
label 8 toont op welke wijze het faillissement bij de 
onderzochte by's tot stand is gekomen. 



label 8:  
De aanvrage van het faillissement (onbekend: 11) 

aantal 

eigen aangifte by 

door rechter na intrekking surseance 62 

op verzoek schuldeisers, 
- bedrijfsvereniging 	 164 	17 
- bank 	 8 	1 
- Personeel by 	 24 	3 
- overige schuldeisers 	 405 	41 
- bedrijfsver. in combinatie 

met andere 	 7 	1 
- overige combinaties 	 3 	0 

980 	100% 

In eon minderheid van de gevallen is de aanvraag uitge-
gaan van de bedrijfsvereniging, al dan niet met de fiscus 
als steunvorderaar. Vaker komt het voor dat de by :elf 
het faillissement aanvraagt, dan wel dat de "gewone" 
schuldeisers dat doen. 

De fiscus ontbreekt in de rij van aanyragers, dear deze, 
Yolgens de heersende rechtspraak, daartoe de mode-
lijkheid niet heeft. In 237 dossiers (24%) blijkt dat de 
fiscus voor de faillissementsdatum al (bodem)beslag 
heeft gelegd. 

b. voortzetting van do ondernc?minq 
Na de faillissementsuitspraak beheert de curator de boo-
del. Meestal houdt dit alleen in eon afwikkeling om tot 
verdeling van het beschikbare actief to komen. In enkele 
gevallen, bij 33 van de onderzochte by's (3%), wordt de 
onderneming enige tijd voortgezet, gemiddeld voor eon 
periode van 4 1/2 maand (dit varieert van 2 waken tot 2 
jaar). 

Dit voortzetten van de onderneming leidde in ongeveer 
evenveel gevallen tot winst als tot verlies voor de 
boede1 4 . 

c. de afwikkeling  

Bij de afwikkeling van het faillissement staan de curator 
diverse mogelijkheden ter beschikking, naast de "gewone" 
als verkoop van voorraden on panden of invordering bij 
debiteuren, om actief to verkrijgen dan wel om zich eon 
nader inzicht in het bedrijfsbeleid to verwerven. 
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• Indian het geplaatste kapitaal niet of slechts ten 
dale gestort is, kan alsnog starting verlangd 
warden. Uit de dossiers blijkt dat de curator in 51 
gevallen (5%) van mening is dat alsnog zulk een 
starting zou dienen pleats te vinden. Dit betreft in 
even starke mate by's waarin in contanten is inge-
bracht als by's waar ook "in nature" is gestort. In 
minder clan de helft van de gevallen (21) vindt de 
aanvullende starting van het geplaatste kapitaal in-
derdaad pleats, waarbij het gaat am een bedrag van 
zo'n 6.000 gulden gemiddelds. 

• Door een zogenaamde "actio pauliana" kan de nie-
tigheid warden ingeroepen van handelingen van de 
schuldenaar, waardoor schuldeisers zijn benadeeld. 
In 67 dossiers (7%) blijkt de curator een actio 
pauliana te hebben overwogen. In 11 gevallen is daze 
inderdaad met succes ingesteld, met als resultaat 
dat gemiddeld ongeveer 54.000 gulden in de boedel 
kwam. Daarnaast heeft het dreigen met daze actie in 
een aantal gevallen (12) alsnog geld in de boedel 
dean komen, gemiddeld voor zo'n 32.000 gulden. 

• De curator kan een nader boekenonderzoek wenselijk 
achten, teneinde zich eon beter beeld te vormen van 
het gevoerde beleid. In 58 dossiers (6%) bleek dit 
het geyal. In feite is zulk een boekenonderzoek in 23 
gevallen verricht. Dit onderzoek resultn:irde er en-
kale keren in (namelijk in 4 van de 19 keren dat 
hierover informatie was) dat alsnog geld in de boedel 
kwam. Net  boekenonderzoek is telkens uit de boedel 
bekostigd (in de 17 gevallen waarin informatie aan-
wezig was an kosten waren verbonden aan het 
onderzoek). 
Net beperkte aantal keren dat blijkt dat eon boeken-
onderzoek wenselijk geacht wordt, dient wel in het 
kader geplaatst te warden van, zoals in 2.1.5 is be-
schreven, de yeelyuldig slechte toestand der admi-
nistratie: een boekenonderzoek is dan tijdrovend of 
onmogelijk. Sovendien kan een gebrek aan boedelac-
tief (tie 2.2.2), waaruit het onderzoek bekostigd 
moet Warden, een rol spelen. 

Indian de curator ziet of vermoedt dat strafbare feiten 
zijn gepleegd, kan hij daarvan aangifte doen bij de poll-
tie. Uit 42 faillissementsdossiers (4%) komt naar voren 
dat de curator aan daze mogelijkheid denkt. Tevens blijkt 
dat ten aanzien van 23 by's de amok bij de 
politie/justitie in behandeling is genomen (de afloop 
daarvan is onbekend). 

De faillissementscurator kan bij de afwikkeling van het 
faillissement op uiteenlopende moeilijkheden stuiten. 



Zo kan vanuit het bestuur van de by goon medewerking ko-
men bij de afwikkeling. Dit is het geval bij 155 (16%) 
by's. Eon enkele maal (10 keer) wordt dit veroorzaakt 
door de ziekte of het overlijden van eon bestuurder. 
Veelal is or echter sprake van eon actieve tegenwerking: 
de bestuurder is verdwenen (55 keer aangetroffen), de be-
stuurder geeft goon of onbetrouwbare informatie (70 
keer), onduidelijkheid bestaat door frekwente bestuurs-
wisselingen (7 keer), de bestuurder werkt pas moo na 
gijzeling of dreiging daarmee (6 keer), de bestuurder 
interfereert met het work van de curator (1 keer). Mat 
name het verdwijnen van do bestuurder on het geven van 
goon of slechte informatie kan or op duiden dat or dingen 
zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen. 

d. de beeindieing 

Het faillissement kan op uiteenlopende manieren een ein-
de vinden. "De normale loop van het faillissement is", zo 
zegt de Ruiter in De Faillissementsgids, "dat, nadat is 
vastgesteld welke schuldeisers tot welk bedrag hun vor-
dering in het faillissement geldend kunnen maken, de cu-
rator de boedelbestanddelen to gelde maakt en de 
opbrengst aan de schuldeisers ten goede doet komen". Het 
faillissement eindigt zo met eon uitdelino.  Dit kan 
echter voorkomen worden als de schuldenaar met de Credi-
teuren eon akkoord  sluit, waarmee doze hun vordering voor. 
eon deel voldaan zien maar de boedel niet geliquideerd 
wordt. Indien echter zo weinig baton aanwezig zijn dat 
yoortzetting van het faillissement goon zin heeft, kan de 
rechter-commitsaris de rechtbank voorstellen over to 
gaan tot eon opheffing  van het faillissement wegens ge-
brek aan baton. 
In tabel 9 staat hoe de beeindiging bij de onderzochte 
by's heeft plaatsgevonden. 
label 9:  
Beeindigingswijze van het faillissement 

aantal 

991 	100% 

• Het ov9rgrote deel van de faillissementen eindigt met eon 
opheffing wegens gebrek aan baton, zo blijkt. Nu 
weerspiegelt het aantal opheffingen mode de her on der 
gegroeide praktijk, dat het faillissement reeds wordt 
beeindigd, indien or duidelijk onvoldoende actief is am 
de faillissementskosten, de kosten die verbonden zijn 
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aan de faillissementsaanvraag, de boedelschulden on de 
belasting- en premieschulden to voldoen. Dan wordt al 
snel beslist tot opheffing wagons gebrek aan baton. 
Wordt eon telling gemaakt van de gevallen waarin de con-
currente crediteuren geheel niets ontvingen, don blijkt 
dat 948 (96%) els "opheffings-gevallen" beschouwd kunnen 
warden, als uitgegaan zou warden van de beschreven prak-
tijk. 

2.2.2 Het faillissement materiepl  
Bij de afwikkeling van het faillissement heeft de curator 
'tot taak vast to stellen welk actief in de boedel is, het 
inventariseren van de vorderingen van de schuldeisers en 
de verdeling van het actief onder de crediteuren. Doze 
aspecten zullen hieronder aan de orde komen. 

a. het actipf 
Actief is hetgeen in de boedel aanwezig is ter be-
strijding van de faillissementskosten en voor verdeling 
onder de schuldeisers. Het actief wordt gevormd door de 
aanwezige contanten (kasgeld, banksaldi), door de op-
brengst uit de verkoop van roerende en onroerende goede-
ren en door het innen van vorderingen op debiteuren. Bij 
iedere by is nagegaan hoeveel actief in de boedel aanwe-
zig is: hoeveel contanten or zijn, hoeveel de 
netto-opbrengst van de verkoop van roerende an on-
roerende goederen is (opbrengst minus kosten) on voor 
welk bedrag aan vorderingen OP debiteuren is geind. Door 
uit to gaan van het actief wordt wel enige onderschatting 
van het vermogen van de by verkregen. Bij gedwongen ver-
koop van goaderen zal de waarde daarvan lager zijn dan in 
het handelsverkeer gcbruikelijk is; voorts hoeven niet 
elle vorderingen op debiteuren warden geind (vooral bij 
betwiste vorderingen, die tijdrovend zijn voor de cura-
tor). 

Voordat informatie gegeven wordt over het aangetroffen 
actief in de boedel dient melding gemaakt to warden van 
de zogeheten separatisten. 
Een deel van het vermogen van de by ten tijde van het 
faillissement is niet ter verdeling in het faillissement 
beschikbaar, omdat or schuldeisers zijn die hun rechten 
kunnen uitoefenen "alsof or goon faillissement ware" 
(art. 57 lid 1 F4). Doze separatisten hebben eon zakelijk 
recht in verband met fiduciaire eigendomsoverdracht, 
cassia van vorderingen OP debiteuren, hypotheek, etc.. 
Het behoeft niet altijd zo to zijn dat de aanwezigheid 
van separatisten uit het faillissementsdossier noodzake-
lijkerwijs blijkt, omdat doze los van de 
faillissementsafwikkeling hun'recht kunnen doen golden. 
De informatie over het aantal faillissementen waarbij is 
gebleken dat or separatisten zijn, on walk bedrag ze met 



hun zakelijke recht hebben verkregen, dient dan ook als 
een benadering gezien te worden 6 . 
label 10: 	 • 
De aanwezigheid van separatisten en de bedragen die 
deze met hun zakelijk recht hebben verkregen 

terzake van roerende 
goederen 194 

terzake van debiteuren 117 
terzake van onroerende 

goederen 	86 

(20%) 
(12%) 

gem. verkre-
bedrag 
door separa-
tisten 
(mediaan) 

f. 	40.000 
f. 	53.000 

f. 300.000 

Het aantal gevallen waarin van separatisten is gebleken 
lijkt niet zeer groot, vooral niet als bedacht wordt (zie 
2.1.6) dat in 53% van de gevallen krediet is verleend aan 
de by In telkens een minderheid van de gevallen is van 
een of ander zakelijk recht van separatisten gebleken. 
De bedragen waarom het dan gaat zijn echter niet gering. 
Van het in de dossiers aangetroffen vermogen . ten tijde 
van het faillissement van alle onderzochte by' 	ge- 
zamenlijk (113 miljoen gulden) komt een zeer groot deel 
(81 miljoen = 72%) aan de separatisten toe. Zie hiervoor 
ook het overzicht in het yolgende stroomdiagram. 
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Strnomdiagram:  her actief, de schulden en de verdeling van het actief 
voor alle 991 onderzochte faillissementen gezamentijk 
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Toelichting:  In elle faillissementen gezamenlijk bestaat een vermogen van 
II) miljoen gulden, waarvan 81 nil). naar de separatisten gaat, zodat een 
bedrag van 32 mil). resteert voor de bescrijding van de faillissementskosten 
en voer verdeling onder de schuldeisers. Her totaal aan boedelschulden is 
27 mil). gulden, waarvan 16 mil). wet en 6 milj. nice uit de boedel kan 
warden betaald. De schuldeisers dienden vorderingen in van in totaal 561 milj. 
gulden. 282 milj. betreft helasting- en premieschulden, waarvan 13 nil). nit 
de boedel kan warden hetaald. De concurrence (en overige preferente) credi-
teuren vorderen gezamelijk 279 mil). gulden, waarvan 3 milj. uit de boedel 
voldaan kan warden. 

Met actief dat in de boedel is ter bestrijding van de 
faillissementskosten en ter verdeling onder de schuldei-
sers 15 voor elle onderzochte zaken zo'n 32 miljoen 
gulden. Hoe dit verdeeld ligt over de 991 by's is vermeld 
in tabel 11. 



label 11:  
De omvang van het actief in de boedel 

aantal 

actief is nihil 	 258 	26 
actief is f 	1 	- f 	1.000 	103 	10 
actief is f 	1.000 - f 10.000 	283 	29 
actief is f 10.000 - f 50.000 	204 	21 
actief is f 50.000 - f 100.000 	66 	7 
actief is f 100.000 - f 200.000 	44 	4 
actief is f 200.000 en hoger 	 33 	3 

991 	100% 

Het aantal faillissementen met eon grate omvang van het 
actief is beperkt. Daarentegen zijn de faillissementen 
met geheel goon of slechts goring actief stork vertegen-
woordigd. 

b. de boedelschulden  
Bij de afwikkeling van het faillissement spelen twee 
soorten schulden een rol: de boedelschulden en do fail-
lissementsschulden. De laatste warden gevormd door de 
vorderingen van de schuldeisers stammend uit de periode 
voor de faillissementsuitspraak, de boedelschulden zijn 
daardoor of.daarna ontstaan. De boedelschulden omvatten 
het salaris Nan de curator, vorderingen van do bedrijfs-
verenigingen in verband met uitbetalingen aan werknemers 
op grond van artikel 42a Werkloosheidswet, kosten die eon 
eventuele voortzetting van de werkzaamheden met zich 
brengt (waaronder ook bijvoorbeeld omzetbelasting), en 
"Overige" kosten als die van publikatie van he faillis-
sement (voor zover die niet door de staat warden 
gedragen). In tabel 12 wordt de omvang van de diverse 
soorten boedelschulden weergegeven. 
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Tabel 12:  
De boedelschulden 

30 

aantal fail-
lissamenten 
waarbij de 
boedelschuld 
voorkomt 

gem. bedrag 
aan boedel-
schuld 
(mediaan) 

schulden inherent aan 
het faillissement 

- salaris curator 
- "overige" kosten 

schulden ontstaan 
tijdens de afwikkeling 
- i.v.m. voortzet-

tine bedrijf 
- i.v.m. artikel 42a 

WW 

910 	(927.) 	f 4.030 

	

694 (707.) 	f 	365 

	

27 ( 3%) 	f 10.350 
230 	(237.) 	1 12.300 

Doze tabel verdient enige toelichting. 

Op het eerste gezicht kan het verbazing wekken dat niet 
in elle gevallen salariskosten van de curator zijn °age-
voerd. Dit weerspiegelt echter de hi or en dear geconsta-
teerde praktijk, dat bij de vaststelling van salaris 
niet uitgegaan worth boven het bedrag dat, gezien de am-
yang van het actief, oak werkelijk uitgekeerd ken warden. 
Dit leidt tot de canal:Joie dat de boedelschulden hoger 
zouden komen to liggen als het aantal faillisoementen not 
weinig of goon actief beperkter zou zijn. Eon aanwijzing 
voor de frekwentie waarmee in het geheel goon salaris is 
betaald, wordt gevormd door het aantal gevallen waarin 
zelfs de faillissementskosten niet betaald konden worden 
(30%) 7 . 

Oat tang niet in elle gevallen de post "avenge faillis-
sementskosten" voorkomt, wordt veroorraakt door het 
overnemen van kosten als faillissementspublikatie door 
de staat, in de gevallen waarin daarvoor goon actief in 
de boedel beschikbaar is (zie tabel 11). (lit tabel 12 
blijkt dat dit in 30% van de faillissementen ten Voile is 
gebeurd. 

Slechts in enkele geval1en is het bedrijf na de faillis-
sementsuitspraak voortgezet. Bij het berekenen van de 
daarbij ontstane boedelschuld is buiten beschouwing ge-
laten dat eventueel door voortzetting oak baton zijn ver-
kregen: doze vormen eon onderdeel van het reeds besproken 
boedelactief. Eerder, in 2.2.1., is aangegeven dat bij 35 
by's de ondermening gedurende kortere of langere tijd 



wordt voortgezet. Hier blijkt dat in 27 gevallen dit 
leidde tot het ontstaan van boedelschuld, gemiddeld van 
zo'n 10.000 gulden (mediaan), varierend van nog geen 
1.000 tot meer dan 200.000 gulden. 

De boedelschulden bij alle onderzochte faillissementen 
bedragen gezamenlijk bijna 22 miljoen gulden. Omdat deze 
voldaan moeten worden voordat de voldoening van de fail-
lissementsschulden aan bod komt, leggen de boedel-
schulden eon zwaar beslag op het aanwezign actief. Het 
totale actief bedraagt 32 miljoen gulden, zodat niet veel 
meer resteert. na  voldoening van de boedelschulden (zie 
stroomdiagram). In maar liefst 64% van de gevallen is het 
resterende actief nihil. 

c. de faillissementsschulden  
De faillissementsschuldan zijn ontstaan in de periode 
voor het faillissement. Met al doze schulden hebben de-
zelfde status: or is een gecompliceerde schaal van 
preferenties, waarmee aangeduid is dat sommige schulden 
voldaan moeten worden voor andere. In daze studie is ge-
werkt met eon zeer eenvoudige indeling, waarbij eon 
onderscheid is gemaakt naar preferente vorderingen van 
fiscus on bedrijfsvereniging, "overige preferente vor-
deringen" (waardnder de kosten die gemaakt zijn bij de 
aanvraag van het faillissement) on vorderingen van con-
currente credi.teuren. Eon meer verfijnde indeling kon 
met. behulp van het dossiermateriaal niet worden gemaakt 
en zou ook niet zinvol zijn in het kader van deze studio. 

De omvang van de schulden bij fiscus en bc4driifsvpr-
enicling  terzake van belastingen en premies is onderwerp 
van tabel 13. 
label 13:  
De schulden bij fiscus an bedrijfsvereniging terzake 
van belastingen en premies (onbekend: 59) 

aantal 

nihil 	 40 	 4 
f 	 1 - f 	20.000 	74 	 8 
f 20.000 - f 	50.000 	156 	 17 
f 50.000 - f 	100.000 	177 	 19 
f 100.000 - f 	250.000 	245 	 26 
f 250.000 - f 	500.000 	126 	 14 
f 	500.000 - f 	1.000.000 	63 	 7 
f 1.000.000 an meer 	 51 	 5 

932 	100% 
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Bij ongeveer de helft van het aantal onderzochte by's 
blijkt de schuldenlast aan belastingen en sociale pre-
mies boven de 100.000 gulden uit to komen. In totoal gaat 
het bij de onderzochte faillissementen om eon bedrag van 
tegen de 300 miljoen gulden. Hierbij wet de aantekening, 
dat het hierbij vaak om ambtshalve aanslagen zal gaan. 
Dot houdt in dat de aanslag een min of moor grove be-
paling is van de materieel bestaande schuld. De 
ambtshalve aanslag kan moor hoeft zeker niet eon to hoge 
nchatting van de belasting- en premieschuld to zijn. Met 
name kan eon to lege aanslag warden opselegd als blijkt 
dat or toch weinig to baton volt, of als, door de ondoor-
zichtigheid die bij frauduleuze activiteiten bevorderd 
wordt, dan wet door onbekendheid met de feitelijke gang 
van zaken in de by eon to beperkte schuld vastgesteld 
wordt. De cijfers van tabel 13 zullen daarom wear-
schijnlijk eon wat vertekend beeld geven; in welke mate 
on in welke richting dat zo is volt niet no to gaan. 

In de meeste gevallen waarin or sprake is van belasting-
en premieschuld is in de dossiers to vinden hoeveel 
daarvan de fiscus betreft en hoeveel de bedrijfsver-
eniging (dit is bekend bij 89% van de betreffende fail-
lissementen). 
Van het totaal blijkt clan 27% van de schulden bij de 
bedrijfsverenigingen to behoren, 73% bij de fiscus. De 
vorderingen van de bedrijfsverenigingen betreffen elle 
sociale premien, die van de fiscus omzetbelasting, loon-
belasting, volksverzekeringspremie, vennootschapsbe- 
lasting en andere belastingen zoo's de 
motorrijtuigenbelasting. In de meeste gevallen is in het 
dossier goon informatie to vinden over de opbouw van de 
vorderingen van de fincus. Bij de 468 faillissementen 
wear zulke specifieke gegevens wet to vinden waren is bij 
65% eon schuld terzake van de omzetbelasting aange-
troffen, bij 82% eon schuld betreffende loonbelasting, 
bij 75% ten aanzien van premie volksverzekering, bij 25% 
eon schuld ten aanzien van de. vennootschapsbelasting, 
en, tenslotte, bij 20% speelt ook nog eon "andere" be-
lasting. 
Over de omvang van de diverse noorten vorderingen van de 
fincus is in nog minder gevallen informatie voorhanden. 
Alleen bij de omzetbelasting zijn voldoende gevallen em 
to kunnen vermelden dat de gemiddelde schuld, zo eon 
schuld aanwezig is, bijna 30.000 gulden bedraagt. 
Het lag ook in de bedoeling dat bekeken =au warden op 
welko jaren de vorderingen van de fiscus on bedrijfsver-
enigingen betrekking hadden. Omdat dergelijke gegevens 
meestal (bij 73%) niet voorhanden zijn in de faillisse-
mentsdossiers, kan hierover niets gezegd warden. Wel kan 
bier verwezen worden near het . lopende aanvullende ender-
zoek bij de belastingdienst en enkele bedrijfsvereni-
gingen (zie hoofdstuk 4). 



Bij de vorderingen van de bedrijfsverenigingen, zoals 
die hierboven aan de orde kwamen, is de pensioenpremie-
vordering buiten beschouwing gebleven. Deze pensioenpre-
mievorderingen blijken in 88 van de 991 faillissementen 
(97.) aanwezig, met een gemiddelde omvang van ruim 4.000 
gulden. 

In tabel 14 is neergezet in hoeveel faillissementen er 
vorderingen bestaan van andpre preferente crediteuren  

dan tot dusver behandeld, en van concurrente crediteuren  
Daarbij is ook het gemiddelde bedrag van de vorderingen 
aangegeven. 
label 14:  

Vorderingen van andere preferente crediteuren en van 
concurrente crediteuren (ontbrekend: 4 resp. 38) 

aantal fail-
lissementen 
met vorde-
ringen 

gem. bedrag 
van de vor-
deringen 
(mediaan) 

vorderingen van "andere 
preferente crediteuren" 

vorderingen van concur-
rente crediteuren 

198 	(20%) f 	4.633 

919 	(967.) 	f 125-000 

Vooral bij de concurrente crediteuren goat het om aan-
zienlijke bedragen. In totaal is bij al de onderzochte 
faillissementen in de ,  dossiers een bedrag van tegen de 
300 miljoen gulden aan vorderingen van concurrente 
schuldeisers aangetroffen. Dit bedrag komt globaal over-
een met de vorderingen van fiscus en 
bedrijfsverenigingen. Het aantal concurrente crediteuren 
per faillissement loopt stark uiteen, van 0 tot enkele 
honderden. Bij de helft ligt dit getal op 10 schuldeisers 
of minder. Wel dient te warden bedacht dat concurrente 
schuldeisers, zeker als duidelijk is dat weinig actief 
aanwezig is, niet altijd hun vordering ingediend hoeven 
te hebben: de kens dat hun vordering voldaan wordt is ge-
ring. Daarom zal het totale bedrag aan vorderingen van 
concurrente schuldeisers een onderschatting zijn van de 
werkelijk gemaakte schulden. 

d. de verdeling van het actief  

Aan het slot van daze paragraaf komt ter sprake wie wat 
heeft gekregen uit het boedelactief. 
Uit het eerder gepresenteerde stroomdiagram valt af te 
leiden dat, over het algemeen gesproken, 757. van de boe-
delschulden kan warden betaald. Daarbij wel de aante-
kening dat de boedelschulden, vanwege de praktijk bij de 
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toekenning van salaris aan de curator en het nogal eons 
overnemen van faillissementskosten door de staat, hoger 
zouden zijn geweest als het boedelactief grater was ge-
weest. Doze 75% geeft daarom eon wet to optimistisch 
beeld. Volgens de feitelijke aangetroffen gegevens in de 
faillissemensdossiers blijft nu eon totaalbedrag van on-
geveer 6 miljoen aan boedelschulden onbetaald. 

De vorderingen van de fiscus en bedrijfsverenigingen 
(inclusief bedrijfspensioenpremies) warden slechts voor 
eon klein deel voldaan, voor nog goon 5%. Dit betekent 
dat van de -al don niet ambtshalve opgelegde- aanslagen 
terzake van belastingen en premies moor dan 250 miljoen 
gulden als oninbaar geleden beschouwd ken warden. Eon an-
der illustratief gegeven is dat in 65% van de 
faillissementen wear van eon vordering van fiscus en/of 
bedrijfsvereniging is gebleken, doze in het geheel niet 
voldaan kon warden. 

Nog somberder is het gesteld bij de concurrente credi-
teuren en de andere preferente crediteuren. Gezamenlijk 
zien ze slechts 1% van hun vordering betaald. Vanwege hun 
preferentie ligt dit bij de "andere preferente credi-
teuren" (9%) duidelijk gunstiger clan bij de concurrente 
schuldeisers (nog goon 1%): in bijna elle gevallen (97%) 
kon hun vordering in het geheel niet voldaan warden. Ge-
zamenlijk lijden de cancurrente crediteuren eon verlies 
van zo'n 270 miljoen gulden. 



1  Er blijken enkele by's eon geplaatst kapitaal to hebben 
van minder dan 35.000 gulden, hoewel ze na 25 mei 1978 
zijn opgericht. Bij daze vennootschappen ligt de datum 
van de afgifte van de verklaring van goon bezwaar voor 25 
mei 1978. 

2  Het percentage faillissementen op het totaal aantal 
by's per bedrijfstak is met de gegevens van tabel 6 niet 
te berekenen: de faillissementsuitspraken van de onder-
zochte by's liggen immers in verschillende jaren. Worden 
CBS-cijfers over het aantal gefaiIleerde by's in de pa-
node januari t/m oktober 1981 afgezet tegen het aantal 
by's per 1 januari 1981, dan blijkt de bouwnijverheid 
koploper met 3,27., gevolgd door de industrie met 2,7%; 
bij de overige liggen de percentages onder het gemiddelde 
van 2,1%. 

3  Het aantal aangetroffen statutenwijzigingen is erg go-
ring. Het is zeer wel denkbaar dat de statuten nogal eons 
formeel ongewijzigd blijven als in feite het doe! (of de 
vestigingsplaats) verandert. Bekend is immers dat or eon 
handel in "lege by's" bestaat. Oak is het verschijnsel 
gesignaleerd van de "plankvennootschap", waarbij ver-
klaringen van goon bezwaar, verleend op concept-acten 
van oprichting, gebruikt worden voor de oprichting van 
eon by door anderen dan degene die doze verklaring hebben 
aangevraagd. In dit soort van gevallen is het goad moge-
lijk dat de statuten niet worden gewijzigd; dit kan 
gebeuren zonder gevaar yoor sancties. 

4  Bedacht moot warden dat voortzetting van de onderneming 
oak kan voerkomen dat boedelschulden ontstaan in verband 
met. art. 42a Werkloosheidswet. Met dit gegeyen moot re-
kening warden gehouden bij de interpretatie van de be-
grippen "winst" on "verlies" in dit verband. 

5  De radon waarom in de meeste gevallen de storting 
achteraf achterwege blijft is niet bekend. Het is niet 
zeer gewaagd te veronderstellen dat moo zal spelen dat 
bij de aandeelhouders niets to halen volt. 

6  In de tabel is niet het rekenkundige gemiddelde weerge-
geven, maar de mediaan: dat is het bedrag waarboven zowel 
als waaronder 50% van de aangetroffen bedragen ligt. Not 
rekenkundig gemiddelde wordt tezeer beinvloed door door 
de pear gevallen waarin :ear hoge bedragen zijn aange-
troffen, en zou daarom eon vertekend beeld geven. 

7  Vergelijk de gegevens in de noot bij paragraaf 2.1., 
waarin voor Amsterdam in de jaren 1975/1976 eon overeen-
komstig percentage is gevonden. 
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3 MISBRUIK 

Wear in het voorgaande vele kenmerken van de onderzochte 
by's en hun faillissement zijn beschreven, staat hier het 
thema "misbruik" centraal. Allereerst zal de aandacht 
uitgaan near de soorten van aangetroffen misbruik en de 
mate waarin die blijken voor te komen. Veryolgens :al het 
misbruik per arrondissement en per bedrijfstak bekeken 
worden. 

Voordat de bevindingen terzake van misbrui.k gepresen-
teerd warden een opmetking van algemene aard. In de in-
leiding is er reeds op gewezen dat he onderzoekmateriaal 
zeker niet volkomen is. Dit bergt twee gevaren in zich: 
dat van over- en dat van onderschatting van het gepleegde 
misbruik. Overschatting kan plaatsvinden door elle moge-
lijke aanwijzingen voor eon of andere vorm van misbruik 
pertinent oak als misbruik to betitelen, oak al is di 
nog geenszins bewezen en kan de indruk van de curator ge-
woon fout zijn. Bij de indeling near wat wel of goon 
misbruik i, is bij de codering daarom voorzichtig to 
work gegaan. Bij twijfel is eerder gekozen voor 'goon 
misbruik' dan voor 'we! misbruik'. Onderschatting kan 
gebeuren door alle gevallen waar uit de dossiers goon of 
onduidelijke signalen van misbruik opstijgen te be-
schouwen als bv's wear inderdaad goon misbruik is 
gepleegd. Deze onderschatting zal bevorderd zijn door de 
voorzichtige wijze van codering. Verderop in dit hoofd-
stuk zal op eon indirecte wijze warden nagegaan of or 
inderdaad sprake is van onderschatting. 
Vanwege het gevaar van onder- en overschatting zal het 
taalgebruik in dit hoofdstuk voorzichtig zijn: gesproken 
zal warden van "aanwijzingen voor misbruik". 

3.1 Indeling naar misbruik 
Bij iedere bekeken by is getracht eon indruk to ver- 

• • krijgen van de achtergrond van het functioneren en de 
oorzaak van het failleren. Daarbij is niet alleen ge- 
bruik gemaakt van de aspecten die OP de gehanteerde vra- 
genlijst systematisch aan bad zijn gekomen, maar van elle 
zich in het dossier bevindende informatie. Daarbij 
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spelen 	de 	verslagen 	van 	de 	curator 	aan 	de 
rechter-commissaris eon gewichtige rd. 

In 97 gevallen, dat is 10% van het totaal, was er zo wei-
nig informatie in het dossier aanwezig, dat goon enkele 
indruk gevormd kon warden van het in de by geyoerde be-
leid. Relatief veelvuldig betreft dit by's wear de acti-
viteiten reeds moor dan drie maanden voor het 
faillissement gestaakt zijn en waar in het geheel goon 
actief moor in de boedel aanwezig is (tie de tabellen in 
de bijlage). Zowel het en als het ander zal bevorderd 
hebben dat nauwelijks aandacht aan het faillissement ge-
geven zal zijn. 

Bij de overige 394 by's bleak wet -enige- informatie 
voorhanden over de achtergrond en neergang van de by. Do-
ze yennootschappen konden op inhoudelijke en getalsma-
tige gronden in zeven sub- en vier hoofdcategorieen 
onderschei den warden. 

De °erste hoofdcategorie bevat die bv's, wear in het dos-
sier aeon aanwiizincen voor pepleeed misbruik  -zijn aan-
getroffen. Het faillissement zou zijn veroorzaakt door 
to zware concurrentie, teruglopende afzet, gebrek aan 
financiering, het failleren van een belangrijke debiteur 
of opdrachtgever, frauduleus optreden van eon werknemer, 
of door de persoonlijke omstandigheden van de .directeur. 
Bij 296 by's, dat is 33% van het aantal by's waarover 
voldoende informatie .bestaat, zijn goon aanwijzingen 
voor misbruik aangetroffen. 

De tweede hoofdcategorie. 269 by's bevattend (30%), be-
staat uit by's wear niet zozeer sprake is van 
malaficliteit, maar wear wet indicaties bestaan dat op eon 
Lichtveardice  manier met de by is omgesprongen, waarbij 
de risico's van het ondernemen OP de schouders van de 
crediteuren zijn komen to drukken. Enerzijds betreft dit 
by's die lichtveardia  lijken te zijn openzet,  zonder vot 
doende deskundigheid en/of investering (en waarbij de 
belanghebbende soms met eon nieuwe by verder goat als de 
oude failleert). Dit omvat 121 by's, dat is 14%. 
Anderzijds zijn er by's wear aanwijzingen bestaan dat een 
slecht beleid  gevoerd is 	ondeskundig management, on- 
enigheid bestuurders. Oak vallen hieronder de by's waar 
goon of een onvolledige administratie voorhanden is, 
waarbij het onduidelijk blijft of daaraan opzet dan wet 
ondeskundigheid ten grondslag ligt, on waar yerder oak 
geen aanwi jzingen voor misbruik zijn gevonden. In totaal 
zijn 148 by's (167.) als "slecht-beleid-bv" te ken-
schetsen. 

Bij de derde hoofdcategorie komen we op het terrein van 
malafiditeit: 	duidelijk lijkt dat opzettelijk misbruik 



gepleegd is ter eigen bevoordeling. Hieronder Yellen ten 
eerste de by's die aanvankelijk normaal functioneerden, 
maar waar het actief later aan is onttrokken:  de by is 
uitgemolken, leeggehaald, eon grote order wordt niet be-
taald en de voorraden zijn verdwenen. Dit betreft 98 
by's, dat is 11% van het totaal. 
Daarnaast zijn er ondernemingen die in eon by zijn °nice-
zet op eon moment dat de zaken reeds slecht gingen en 
verlies word geleden: 95 by's (=11%). 

In de laatste hoofdcategorie, 136 by's omvattend (15%), 
zijn de by's geplaatst waarvan aanwijzingen bestaan dat 
ze met frauduleuze  bedoelingen zijn opoozet.  waarbij het 
gaat om het systematisch nalaten van betaling van bo-
lastingen on premios.  Hieronder vallen de 
koppelbazerii-bv's  (71 = 8%), die arbeiders uitlenen 
zonder to beschikken over de nodige vergunningen en zich 
overigens ook niet houden aan de bepalingen van de ar-
beidswetgeving en die niet voldoen aan hun 
verplichtingen terzake van de fiscale an sociale ze-
kerheidswetgeving (definitie ISMO, zie rapport april 
1981). 
Daarnaast zijn or 65 by's aangetroffen (7%) wear niet 
duidelijk van koppelbazerij gesproken is maar die ook 
systematisch nalieten belasting- an premieschulden to 
betalen, hoewel or voldoende opdrachten waren. Doze ca-
tegorie wordt hier de "overic!e benadelinq 
ovorheids-bv's"  genoemd. 

Voor het overzicht zijn in tabel 15 de onderscheiden 
(sub-)categorieen met de daarbij behorende aantallen on-
der elkaar gezet. 
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label 15:  
De onderscheiden (sub-)categorieen naar misbruikvormen 
(ontbrekend: 97) 

aantal 	7. 

goon aanwijzingen voor misbruik 	 296 	33 

lichtyaardig omgesprongen met by: 	269 	30 
-lichtyaardig opgezet 	(121=14%) 
-slecht beleid 	 (148=16%) 

malafide handelingen met by: 	 193 	22 
-onttrekkingen 	 ( 98=117.) 
-onderbrenging verliesge- 
vende onderneming in by ( 95=11%) 

frauduleus opgezette by: 
-koppelbazerij 
-overige benadeling 
overheid 

( 71= 8%) 
( 65= 7%) 

136 	15, 

894 	100% 

De onderzochte by's, zo blijkt, vallen in drie ongeveer 
even grate groepen uiteen: by's wear niets moo aan de 
hand lijkt, wear eon lichtvaardig gebruik aanwezig 
lijkt, en waar misbruik an fraude gepleegd lijken. Be-
wust gebruiken we het woord "lijken", omdat de onvolle-
digheid van de dossiers veroorzaakt kan hebben dat 
gepleegd misbruik inlet in de dossiers to vinden is. en 
omdat eon aanwijzing voor lichtvaardig gebruik of fraude 
veelal niet moor is dein eon indicatie. 

3.2 De misbruikvormsn nader getypeerd 
In het voorgaande zijn. =even categorieen van by's ander-
scheiden: eon met bv's waarover goon indicaties voor mis-
bruik gevonden zijn en zes waarbij dergelijke 
aanwijzingen wel aanwezig zijn. Gepoogd is daze :es 
vormen van misbruik nader to typeren met behulp van eon 
groot aantal van de systematisch uit het dossier geno-
teerde gegevens (zie bijlage 3). Daarbij wordt telkens 
vergeleken met de by's wear goon misbruik geconstateerd 
is. 

De "lichtyaardie ongetette bv's"  
Vrijwel altijd gaat het bij doze by's om ondernemingen 
die nieuw zijn, dat wil zeggen dat ze met de oprichting 
van de by in het leven zijn geroepen. Oat is het geval in 
85% van de gevallen. twee keer zo veel als bij de by's 
wear goon aanwijzingen voor misbruik zijn aangetroffen. 



Als ook de ondernemingen als "nieuw" warden beschouwd die 
slechts enkele maanden bestonden voor de oprichting van 
de by, dan is zelfs 99% als nieuw to kenschetsen (2 1/2 
keer zoveel als bij de "goon misbruik by's"). 
De lichtvaardig opgezette by's kenmerken zich voorts 
door eon korte bestaansduur: maar liefst 95% bestaat kor-
ter dan drie jaar (dat is vier keer zoveel als bij de 
by's wear goon misbruik is gesignaleerd), met eon gemid-
delde van 1 jaar en 10 maanden. 
Het aantal gevallen waarin de schulden helemaal niet be-
taald kunnen warden uit de boedel ligt oak relatief hoog: 
in 27% van de gevallen (1 1/2 keer zo veel als bij de 
"geen misbruik-bv's"). 
Een willekeurig gekozen voorbeeld:  

Op 17 juli 1978 richt echtpaar X eon by op (de man 
neemt 98%, de vrouw 2%) waarvan ze :elf de di -rectie 
zullen voeren. Het geplaatste kapitaal is be-
trekkelijk goring, 25.000 gulden. De by wordt zeer 
ambitious opgezet. Grote investeringen in bedrijfs-
middelen worden gedaan, tien werknemers worden 
aangenomen. Over de wijze waarop het beleid gevoerd 
is zal later ernstige twijfel worden uitgesproken: 
de curator meent dat de organisatorische capaci-
teiten van het echtpaar X niet in voldoenda mate 
aanwezig zijn. Bovendien heeft het echtpaar zich 
wel .eon behoorlijk hoog salaris toegekend, waarmee 
ze op ruime voet kunnen leven. Reeds in het jaar van 
oprichting warden verliezen geleden. In 1979 gaat 
het verder bergafwaarts. In november 1979 wordt het • 
faillissement, aangevraagd door het echtpaar :elf, 
uitgesproken. Er is dan voor zo'n 20.000 gulden aan 
actlef, waartegenover 100.000 gulden aan belastfng-
en premieschulden staan, en bijna 200.000 gulden 
aan vorderingen van 19 concurrente crediteuren. In 
november 1980 wordt het faillissement wegens gebrek 
aan baton opgeheven_ 

De "slmcht beleid-bv's"  
Deze by's wijken, behalve voor wat betreft de indicaties 
voor eon slechte beleidvoering, wel enigszins maar niet 
duidelijk on systematisch af van de by's wear goon mis-
bruik is aangetroffen. Dat betekent dat de by's waar near 
het zich laat aanzien eon slecht beleid gevoerd is niet 
to kenschetsen zijn in algemene termen wat zoals Levens-
duur, ontstaansachtergrond etc. 
Eon willekeurig voorbeeld,  waarmee ook aardig geillu-
streerd Wordt dat, zoals in de aanhef van dit hoofdstuk 
is vermeld, bij twijfel over gepleegd misbruik voorzich-
tig to work is gegaan: 

In 1975 richten de heron A (deelnemers voor 87,8%) 
en B (voor 12,2%) eon by op met eon startkapitaal 
van 205.000 gulden, waarvan B de directeur is. 
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De administratie en het gehele financiele beleid 
wordt verzorgd door eon boekhouder, die in 1973 
sterft. Daarna wordt het financiele beleid door B 
zelf bepaald, die echter eon volledig gebrek aan in-
en overzicht heeft in doze materie. De by gaat hier-
aan ten ander: directeur B yraagt zelf het 
faillissement aan, dot in april 1979 wordt uitge-
sproken. 
Aan actief is don voor 17.000 gulden aanwezig. De 
fiscus on bedrijfsvereniging vorderen 160.000 
gulden. 3 crediteuren dienen voor 500.000 gulden 
aan vorderingen in. In december 1930 wordt het fail-
lissement wegens gebrek aan baton opgeheven. 
Branchegenoten on zakenrelaties spreken tegen de 
curator het vermoeden uit dot B in belangrijke mate 
golden eon de vennootschap heeft onttrokken. De cu-
rator heeft bier echter niets van kunnen ontdekken. 

De "bv's ziin loecnehaald, nctinf is onttrokken"  
De by's die zijn uitgemolken of leeggehaald zijn vaak 
nieuw opgezette ondernemingen (1 1/2 keer zo vaak als bij 
de "seen misbruik-bv's"), die veelvuldig korter dan drie 
jaar bestaan (2 keer zo vaak als bij de goon 
misbruik-bv's). 
De bestuurders van doze bv's hebben oak nogal eons be-
langen in andere vennootschap(pen) (2 1/2 meal zo yaak 
als bij de "goon misbruik-bv's"); oak is de samenstelling 
van het bestuur relatiaf frekwent aan wisselig onderhe-
vig geweest (2 keer to vaak als bij de "goon 
misbruik-bv's"). Doze by's kenmerken zich bovendien 
doordat veelvuldig de administratie onvolledig blijkt 
(in 322 van de gevallen; bij de "goon misbruik-bv's" 15 

dat 1%). Voorts is het aantal keren dot krediet blijkt to 
zijn opgenomen, in het bijzonder krediet onder per-
soonlijke borgstelling, klein (21% van de gevallen, bij 
de "goon misbruik-bv's" is dat 47%). Juist in doze leeg-
gehaalde by's wordt in het dossier veelvuldig opgemerkt 
dat eon nader boekenonderzoek wenselijk zou :Um (12 keer 
zo vaak als bij de "goon misbruik-bv's"), dat aangifte 
bij de politie wordt overwogen (in 232 van doze gevallen) 
on dat de bestuurder van de by actief tegenwerking biedt 
(in 322 van de gevallen). 
Waar in "normale" gevallen het faillissement nogal eons 
wordt aangevraagd door de by zelf (in 45% van de 
gevallen), is dit bij de bier besproken by's minder vaak 
het geyal (bij 20%). Eon willekeurig gekozen yoorbneld.  

In april 1975 wordt opgericht de by X, met als voor-
naamste aandeelhouder (voor 96% van het geplaatste 
en in contanten gestorte kapitaal van f 25.000) de 
beheersmaatschappij Y. die eveneens als directie 
vermeld staat. De by X heeft 4 winkels in tier-
schillende steden; met in totaal zo'n 30 



werknemers. In 1976 komen twee nieuwe directeuren 
ten tonele, de Engelsen A en B (warschijnlijk vader 
en* zoon, althans familie). Eind 1979 verdwijnen op -
eons elle voorraden en delen van de inventaris, ver-
scheept near Engeland of al in Nederland 
verhandeld, dat is niet geheel duidelijk. De direc-
tie is met de noorderzon yertrokken. Aan hen zou 
daarvoor al eon bedrag zijn betaald van ongeveer f 
250.000 (goodwill-bedrag). De administratie is tot 
doze fatale datum wel gevoerd, maar naderhand 
blijken dear allerlei onderdelen van to ontbreken. 
De curator kan hierdoor eon wenselijk geacht 
boekenonderzoek niet laten verrichten. Het faillis-
sement, door het personeel van de by aangevraagd, 
wordt in februari 1980 uitgesproken, en beeindigd 
in november 1980: eon opheffing wegens gebrek aan 
baton. Er was geheel goon actief moor in de boedel. 
Daartegenover was or eon schuld van 166.000 gulden 
aan belastingen en premies, on 22 concurrente cre-
diteuren dienden vorderingen in ter waarde van ruim 
f 400.000. 

Onderbrencian verlieseevende ondornoming in by  
Meestal is bij dergelijke gevallen sprake van eon een-
manszaak (67% van de gevallen, dat is bijna 3 maal zo 
veal als bij . de .  "goon misbruik-bv's"), die omgezet wordt 
in eon by Daarbij wordt eon deal van het kapitaal an-
ders dan in contanten ingebracht (2 1/2 keer zo vaak als 
bij de "goon misbruik-bv's"). Vaak is voor eon zear groot 
deel aan bedrijfsmiddelen, vergunningen, goodwill etc. 
ingebracht: in de helft van de gevallen wordt minder dan 
voor 10% aan contanten ingebracht. 
Gezien de omstandigheid dat eon reeds verliesgevende on-
derneming het startpunt vormt van de by mag het goon ver-
bazing wekken dat de meeste van die by's niet zo lang 

• bestaan: gemiddeld eon jaar on 8 maanden (bijna 3 keer zo 
kort als bij de "goon misbruik-bv's"). 
Eon willekeurig gekozen voorbeeld.  

De hear X heeft sinds 1974 eon eenmanszaak. In okto-
ber 1978 richt hij semen met zijn echtgenote eon by 
op met eon geplaatst kapitaal van f 35.000, waarbij 
bedrijfsmiddelen ingebracht worden voor eon bedrag 
van f 34.000. Noewel het jaar nog slechts uit enkele 
maanden bestaat wordt over dit jaar reeds eon ver-
lies geboekt van bijna 120.000 gulden. Ook het 
volgende jaar levert, mode door eon brand in eon op-
slagloods, verlies op. In dat jaar, 1979, richt X 
eon nieuwe by op, met dezelfde werkzaamheden als de 
reeds bestaande by. Bij het faillissement van de 
"andere" by, dat in september 1979 op aanvraag van 
concurrente crediteuren wordt uitgesproken, blijkt 
eon actief van f 2.500. De schulden zijn in totaal 
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280.000 gulden. Daarbij is buiten beschouwing gala-
ten de schuld van 200.000 gulden bij eon bank, 
waarbij zekerheid gesteld was door fiduciaire ei-
gendomsoverdracht, cessie van debiteuren en bore-
stelling door X persoonlijk. In september 1980 
volgt eon opheffing van het faillissement wegens 
gebrek aan baton. 

De kopnelbazerii-bv's  

Bij doze by's wijkt de feitelijke vestigingsplaats rela-
tief vaak at van de statutaire (bij 37% van de gevallen, 
dat is 2 1/2 Rear zo vaak als bij de by's waar goon mis-
bruik is gesignaleerd). Oak het aantal melon dat uit het 
dossier van eon aandeelhouderswisseling (bij 65%, 2 1/2 
keer zo vaak als bij de "goon misbruik-bv's") of een be-
stuurswisseling (bij 78%, 3 Rear zo veal) blijkt is zeer 
groat. In bijna de helft van het aantal geyallen kwalifi-
ceert de curator de laatste directeur als "stroman". Doze 
gegevens wijzen or op dat reeds bestaande by's (logo) 
warden overgenomen door de koppelbazen, die dan eon 
stroman als directeur laten fungereni. De bestaansduur 
van daze by's, van oprichting tot faillissement, is 
meestal niet erg lang: 61% bestaat 3 jaar of korter (bij 
de "goon misbruik-bv's" is dat 24%). 
Vrijwel nooit wordt het faillissement door de by zelf 
aangevraagd (bij 4%, tegenover 45% bij de "goon 
misbruik-bv's"). In het algemene beeld van daze by's past 
dot meestal de curator actieve tegenwerking ondervindt 
van de bestuurder bij de afwikkeling van het faillisse-
ment (bij 75%, tegenover 1% bij de by's wear goon 
misbruik is aangetroffen). Bij bijna aide 
koppelbazen-bv's ontbreekt de administratie geheel of 
ten dole (96%). 
Veelal is er bij het faillissement in het geheel goon ac-
tief in de boedel (bij 66%, dat is 3 1/2 keer zo vaak als 
bij de "goon misbruik-bv's"). Dat in de meeste gevallen 
in het bijzonder de overheid benadeeld wordt maga blijken 
uit het felt dat aan verschuldigde belastingen en premies 
vrijwel nooit enig substantieel deel uit de boedel be-
taald ken worden (in 94% van de gevallen, 2 keer zo vaak 
als bij de "geen misbruik-bv's"), en dat het aantal con-
currente crediteuren beperkt is (in 75% van de gevallen 
dienden minder dan 10 concurrente crediteuren een vor-
daring in, terwijl dat op 21% ligt bij de by's wear geen 
misbruik is geconstateerd). Oak het aantal melon dat van 
kredietopname door de by blijkt is zeer beperkt (slechts 
in 6% van de gevallen, 10 Rear minder dan bij de "goon 
misbruik-bv's). Het opnemen van krediet onder per-
soonlijke borgstelling komt, begrijpelijk, naoit voor. 
Als voorbeeld  van eon koppelbazerij-bv, dat oak aardig 
aangeeft wat voor informatie in eon gunstig geval in het 
faillissementsdossier aanwezig is, maga het volgende 
di anon: 



In november 1977 wordt opgericht by X, werkzaam als 
constructiebedrijf, door de hoer A en eon holding by 
waarvan A ook aandeelhouder en directeur is, geza-
menlijk. De holding voert de directie van by X. 
Startkapitaal is f 25.000, in contanten gestort. 
In 1978 komen nieuwe bestuurders ten tonele, direc-
teur B en procuratiehouder C (of oak aandelen zijn 
overgedragen is niet bekend). In 1979 vraagt de 
bedrijfsvereniging het faillissement van by X aan, 
met eon steunvordering van de fiscus, dat in septem-
ber 1979 wordt uitgesproken. Directeur B is 
spoorloos verdwenen, op het kantooradres blijkt het 
bedrijf verdwenen. Er is goon administratie: vol-
gens zeggen zou doze "tijdens eon voetbalwedstrijd 
uit de kofferruimte van de auto zijn gestolen". De 
curator leidt uit de beschikbare feiten af dat hier. 
sprake is van eon grate koppelbazenfraude. Hij ver-
zoekt de politie am opsporing van directeur B, die 
als "stroman" gekwalificeerd wordt: eon onge-
schoolde arbeider met alleen lagere school. De 
curator kan in het geheel goon actief vinden. De 
fiscus legt ambtshalve een aanslag op van ruim 3 1/2 
miljoen gulden, de bedrijfsvereniging eon van ruim 
2 miljoen gulden. De concurrente crediteuren komen 
met vorderingen van ongeveer f 18.000. Van doze 
schulden wordt, dat :al duidelijk zijn, goon cent 
voldaan; oak de curator, die 17 uur work aan het 
faillissement had, krijgt goon salaris uitgekeerd. 
In juli 1980 volgt eon opheffing wagons gebrek aan 
baton. 

Overige benadeling overhoid-bv's  
Bij doze by's gaat het nogal eons am nieuwe ondernemingen 
(1 1/2 keer zo frekwent als bij de by's wear goon mis-
bruik is gesignaleerd). Het aantal by's dat eon korte 
bestaansduur kent is oak vrij groot (2 maal zoveel be-
staat korter dan 3 jaar dan bij de "goon misbruik-bv's"). 
Verhoudingsgewijs hebben de bestuurders vaak oak be-
langen in andere vennootschappen (2 1/2 keer zo vaak als 
bij de "goon misbruik-bv's"), waarbij de activiteiten na 
het faillissement, of daarvoor al, warden voortgezet met 
eon andere rechtspersoon. Dit is het geval bij 31% van de 
zaken (tegenover 1% bij de "goon misbruik-bv's"). Meest-
al ontbreekt -eon deel van- de administratie (bij 60%, 
dat is 12 keer zo vaak als bij de "goon misbruik-bv's"). 
Tijdens de afwikkeling van het faillissement, dat trou-
wens niet yeelyuldig door de by zelf wordt aangevraagd (2 
keer zo weinig als bij de "goon misbruik-bv's"), is or 
nogal eens sprake van dat paulianeuze handelingen zouden 
zijn gepleegd (bij 46%, dat is 9 keer zo vaak als bij de 
"goon misbruik-bv's"). 
Net als bij de koppelbazerij-bv's is oak hier, zij het in 
mindere mate, sprake van eon relatief klein aantal by's 
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dat krediet opnam (2 keer zo weinig als bij de "geen mis-
bruik-by's"). Hieronder volgt een voorbnold  dat niet re-
presentatief is voor aide by's uit doze categorie, maar 
wel aardig weergeeft hoe soms te work wordt gegaan. 

In de jaren na 1972 warden meerdere tientallen by's 
opgericht die elle banden hebben net de hear X en 
zijn zoon. In het onderzoek zijn 10 van doze by' s 
terechtgekomen, dear doze alto in september 1980 
zijn opgeheven wegens gebrek aan baten. De data van 
de faillissementsuitspraken liggen tussen 1974 en 
1979. 
De 10 onderzochte bv's en de avenge by's vormen eon 
welhaast onontwarbare kluwen: de een is aandeel-
houder (en soms directie) van de ander. De heer X en 
zijn zoon verschijnen bij 7 van de onderzochte by's 
persoonlijk als directeur ten tonele: soms al, op-
richter, soms later. Voor het avenge wordt gcwerkt 
met eon stuk of vhf stromannen en handlangers. De 
modus operandi met doze by's is -het patroon her-
haalt zich telkens- dat zaken gedaan warden (met 
name detailhandel) zonder dat belastingen en pre-
mies afgedragen worden, eyeneens blijven 
leveranciers nogal cans onbetaald. Het vermogen 
wordt, met behulp van valse facturen, doorgeschoven 
naar een van de andere by's. Meestal blijkt later de 
administratie verdwenen, evenals soms de 
stroman-directeur. Voorts aijn or nasal eons zoveel 
(onmiddellijke) wisselingen van (oak 
"buitenlandse") aandeelhouders, dat oak niet na to 
gaan is of en door wie het geplaatste kapitaal is 
gestort. 
Het actief in de onderzochte 10 by's ten tijde van 
het faillissement is nihil of goring. De fiscus en 
bedrijfsvereniging hebben in doze 10 zaken ge-
zamenlijk vorderingen ingediend van zo'n 3 miljoen 
gulden. Concurrente crediteuren vorderen in totaal 
bijna 400.000 gulden. Hoewel vermoed wordt dat de 
hoer X en coon (en anderen) zich schuldig maakten 
aan valsheid in geschrifte, vervalsing van de book-
houding, onttrekkingen aan failliete boedel, 
oplichting en oak bedreiging, blijkt slechts tilt 
eon dossier dat de politie is ingeschakeld, met, zo-
ver to zien is, niet veal resultaat. Wel is eons eon 
nader boekenonderzoek ingesteld (tilt het dossier 
blijkt niet van resultaat) en is eons een bestuurder 
gegijzeld die tijdens het faillissement boedeldelen 
verkocht onder verkrijging van handgeld (waardoor 
dit ongedaan wend gemaakt). 

Naar 	aanleiding 	van 	daze 	beschrijvingen 	eon 
kanttekening. Het is niet opvallend, dat ten aanzien van 
de by's waarvan aanwijzingen bestaan dat ze frauduleus 



zijn opgezet, in het faillissementdossier zelden wordt 
aangetroffen dat nader boekenonderzoek wenselijk wordt 
geacht: veelal ontbreekt immers de administratie of eon 
deel daarvan. Wel opmerkelijk is het dat zelden blijkt 
dat enige civiele actie of eon aangifte bij de politie is 
overwogen. De bij de frauduleuze actie betrokkenen gaan, 
zo kan vastgesteld warden, vrijuit. 
Als even afgezien wordt van de by's waarmee wellicht to 
lichtvaardig is omgesprongen, en alleen de mogelijk 
malafide by's in ogenschouw warden genomen (totaal 319 
b.v's), dan blijkt dat telkens in ongeveer 1 op de 8 go-
Yellen eon actio pauliana is overwogen, eon nader boeken-
onderzoek wenselijk geacht, of tenminste gespeeld met de 
gedachte van aangifte bij de politie. Welke redenen 
zouden kunnen bestaan voor het ontbreken van enigerlei 
actie ten aanzien van de bestuurders van by's, waarbij de 
meest ernstige aanwijzingen voor misbruik zijn aange-
troffen? 
Mogelijk ligt hieraan ten grondslag dat bij deze by's 
enerzijds veelvuldig de administratie -deels- ontbreekt, 
anderzijds is vaak goon actief in de boedel. Bij de af-
wikkeling van het faillissement gaat het in eerste in-
stantie am het vinden en verdelen van actief, minder om 
het opsporen van misbruik: alleen dan als or eon grate 
kans bestaat dat door het aanpakken van misbruik actief 
in de boedel zal vloeien. Het ondernemen van actie tegen 
mogelijk gepleegd misbruik wordt echter bemoeilijkt door 
het ontbreken van administratieve gegevens. Dit alles 
zal bevorderen dat in dergelijke gevallen, ook al omdat 
he work van de curator niet of nauwelijks betaald zal 
kunnen worden, het faillissement'snel :al worden opge-
heven wegens gebrek aan baton. Dit is to illustreren met 
het gegeven dat het aantal door de curator aan het fail-
lissement bestede uren bijvoorbeeld bij 
"koppelbazerij-bv's" op 12 uren ligt (mediaan), minder 
dan de helft van het aantal aan het faillissement bestede 
uren in het algemeen. Oak de duur van het faillissement 
bij koppelbazerij-bv's, 223 dagen (mediaan) is zo onge-
veer de helft van het algemene gemiddelde. 

3.3 Misbruik per arrondissement en vestigingsregio 
De mate waarin misbruik uit de faillissementdossiers 
blijkt is afhankelijk van het feitelijk voorkomen van dot 
misbruik, maar oak van de kwaliteit on uitgebreidheid van 
de verslagen van curator aan rechter-commissaris. Het 
laatste houdt verband met de aandacht die aan -misbruik 
bij- faillissementen wordt geschonken, hetgeen Lamen zou 
kunnen hangen met het arrondissement waar het faillisse-
ment wordt uitgesproken: zo bestaan or -in de grate 
arrondissementen- op faillissementen gespecialiseerde 
rechters-commissarissen, en arrondissementen wear de 
functie van rechter-commissaris bij toerbeurt wordt 
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waargenoman. Eon directe indicatie voor de aandacht die 
aan faillissementen wordt gegeven, wordt geleverd door 
de aantallen dossiers per arrondissement die zo weinig 
informatie bevatten, dat goon enkele indruk verkregen 
kon warden van het functioneren van de by en de achter-
grond van het faillissement. Het blijkt dan (yoor een 
volledige weergave zie de bijlagen) dat de arrondisse-
menten stork verschillen: or zijn arrondissementen waar 
geen of slechts enkele minimal° informatie bevattende 
dossiers gevonden =Uri, wear dat elders in 1 op de 4 a 5 
dossiers het gavel is. De volgende tabel geeft hierover 
moor informatie. 
label 161  
De mate waarin per arrondissement dossiers zijn aange-
troffen met minimal° informatie 

aantal gem. 	% doss. 
arron- aantal met mi-
disse bestu- nimale 
menten deerde informa- 

doss. 	tie 

Maastricht, Roermond, 
Arnhem. Dordrecht 	 4 	40 	0 t/m 5% 

Den Bosch, Breda, Almelo, 
Den Haag, Rotterdam, Am-
sterdam, Alkmaar, Haarlem 
Groningen 9 71 7 t/m 11% 

Zutphen, Utrecht, Assen 	3 	37 	14 t/m 18% 

Zwolle, Middelburg, 
Leeuwarden 3 	23 	21 t/m 23% 

De zes arrondissementen met eon relatief groot percenta-
ge dossiers met minimale informatie blijken oak eon be-
trekkelijk gering aantal faillissementen van by's to 
hebben behandeld. 
Ms het percentage minimale informatie bevattende dos-
siers indicatief is voor de aandacht die in het algemeen 
aan misbruik bij faillissementen gageven worcit, dan zou 
dit tot uiting moecen komen in de mate waarin misbruik 
gevonden is in de dossiers wear meer dan minimale infor-
matie voorhanden bleak. 



label 17:  

Het percentage misbruik in de dossiers met voldoende 
gegevens, in de arrondissementen met weinig, gemiddeld, 
en veel dossiers waarin minimale informatie is 

arr. met een percentage 
dossiers waarin minimale 
informatie 

percentage dossiers 
met aanwijzingen yoor 
misbruik 

	

0 t/m 5% 	 70% 

	

7 t/m 11% 	 65% 

	

14 t/m 18% 	 60% 

	

21 t/m 23% 	 59% 

Te zien valt dat het misbruikpercentage afneemt naarmate 
het arrondissement meer dossiers leyert waarin weinig 
informatie te vinden is. Dit laat de conclusie toe, dat 
in verscheidene arrondissementen nogal eons goon aan-
wijzingen voor misbruik zijn aangetroffen, niet omdat or 
goon misbruik zou zijn gepleegd, maar vanwege de geringe 
aandacht die aan dit fenomeen wordt geschonken. Dit 
staaft de in de inleiding gedane •bewering, dat or een 
onderschattinq  van de frekwentie waarmee misbruik ge-
pleegd wordt is yerkregen. 

De aard van het aangetroffen misbruik per arrondissement 
laat slechts enkele arrondissementen eruit springen. In-
dien alleen de acht arrondissementen met eon behoorlijk 
aantal (50 of meer) faillisscmenten bij by's bekeken 
warden, dan zijn de volgende verschillen waarneembaar: 

In de arrondissementen Rotterdam en Arnhem is het 
aantal koppelbazerij-bv's oververtegenwoordigd (met 
18% respectievelijk 15% tegenover 5% bij de avenge 
gemiddeld); 

• 	Het aantal by's waar systematisch belasting- on pre- 
mieschulden niet zijn voldaan is vooral hoog in het 
arrondissement Amsterdam (14% tegeover 6% bij de 
oven go); 

In het arrondissement Den Haag is het aantal leegge-
maakte by's wat groter (19% tegenoyer 9% bij de ove-
rige). 

Bij de weergave van het misbruik per vestigincisolaats  is 
gebruik gemaakt van de postcodes van de plaatsen van yes-
tiging. De eerste twee cijfers van de postcode (zie yoor-
in het postcodeboek) komen overeen met eon regio. Omdat 
in sommige regio's weinig faillissementen van by's ble-
ken voor to komen, zijn eon aantal regio's bij elkaar 
gevoegd. Het resultaat is in de hiernavolgende figuur 
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weergegeven. Daarbij is niet van de statutaire, maar van 
de feitelijke vestigingsplaats uitgegaan. 

Fignur: misbruik per vestigingsregio (indeling naar postcode) 

• . "frauduleus opgezette b.v.'s" 

"malafide handelingen met h.v." 

"lichtvaardig omgesprongen met b.v." 

"geen indicatie voor misbruik in by.' 

E'en rondje rasp. drie-
hoekje komt avereen met 
ongeveer 4 b.v.'s 

Uit doze figuur komen twee bevindingen naar voren: 

• De "frauduleus opgezette bv's" lijken met name in de 
regio Rotterdam voor to komen; verder zijn doze aar-
dig verspreid door het land; 



In het noorden van het land (Groningen, Friesland, 
Drenthe) is eon betrekkelijk goring aantal faillis-
sementen aangetroffen, en daarbij lijken ook nog 
weinig malafide by's betrokken. 

3.4 Misbruik per bedrijfstak 
Indien de indeling near bedrijfstakken in verband ge-
bracht wordt met de indeling naar misbruik, dan springt 
eon bedrijfstak or duidelijk uit: de bouwniiverheid  (zie 
bijlage 5). Slechts bij eon op de 10 by's in de bouw 
waarover voldoende informatie was bleken or goon indica-
ties voor misbruik to bestaan. Bij 31% was sprake van 
koppelbazerij, bij 14% is niet letterlijk in het dossier 
gelezen dat van koppelbazerij sprake was, doch wel dat 
systematisch de premies on belastingen niet betaald 
zijn. Gezamenlijk genomen zijn or dus aanwijzingen dat 
bijna de helft van het aantal gefailleerde by's in de 
bouw frauduleus is opgezet. Daarnaast is nog bij 18% en 
andere malafide handeling met de bv's aangetroffen, on 
zou bij 27% lichtvaardig zijn omgesprongen met de by. 
Zulk eon somber beeld als in de bouw is . bij de andere 
bedrijfssectoren lang niet aangetroffen. De mate waarin 
misbruik en de diverse vormen van misbruik bij doze an-
dere sectoren is gevonden loopt niet zeer uiteen. 

Het zou lichtvaardig zijn om can doze bevindingen de con-
clusie to verbinden dat het misbruik zich vooral in de 
bouwnijverheid zou concentreren, en dat dit elders 
slechts eon marginale pleats zou innemen. De mate waarin 
misbruik gesignaleerd is hangt ook semen met de activi-
teiten van de bedrijfsverenigingen: als eon 
bedrijfsvereniging eon actief beleid voert ter be-
strijding van misbruik =Linen gegevens of vermoedens 
hierover ook sneller de curator bereiken. Wel is het aan-
nemelijk, dat misbruik, met name de vorm waarin 
5Vstematisch geen belastingen on premies afgedragen 
worden, vooral in sectoren to vinden zijn die ar-
beidsintensief zijn en wear sprake is van het veelvuldig 
uitlenen van arbeidskrachten. Zo wordt uit de praktijk 
wel het geluid gehoord dat de mate van misbruik in bij-
voorbeeld de metaal- en havensector niet veel onderdoet 
voor dat in de bouwnijverheid. 

3.5 Misbruik en schulden 
Tot slot van de analyses naar het misbruik valt na to 
gaan welke bedragen gemoeid zijn met het misbruik. Dit is 
in het volgende overzicht samengevat. Daarbij zijn en-
kele misbruikcategorieen bij elkaar gevoegd. 
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Illsbrmlk 	sehulden 1tntnnIbw4 ..... In bolo Onldnnn. 

n.136 

nnInfIcht 	Ilchtvoord1.1 	Wm,  wennl3wigia- 
kanda1 1 ninon 	nor 	Own veer 1.14brulk 
nnt h.v.'s 	not b.w.'s 	plus •n4W10,114%, 

b...'s 
n.144 	 n.2111 	 n.3711 

bendwIschuld 	 I 	1.369.061 	f 3.714.561 	I 	6.645.483 	I 11.6311.368 

tcheldwn 1714 ...... 
wn bed012 ..... 	 V 1711.234.711 	I 33.752.141 	9 46.471.1144 	V 56.132.422 

scheldow tolj evening •rwf. 
end. en schulawn bli 	I 13.276.174 	f 47.417.215 	9 84.677.177 	I 166.126.424 
cony rrrrrr crwd1tn nnnn 

t nnnnn son 'thatch,. 

	

f ti2.e84.it4 	I *3.437.811 	f 141.184.401 	I 114.751.333 

	

2.513.177 	I 3.132.741 	I 	1.105.1144 	V 16.119.643 

%nimbi two enhotnal 
seheldon 	 I 14E371.647 	I 41.445.111 	f 131.284.842 	f 14.361.7411 

De verkregen totalen aan onbetaalde schulden zijn onder-
schattinien. Bij eon deal van de by's waarvan het fail-
lissementsdossier minimale informatie bevat zal misbruik 
zijn gepleegd, en, zo is in 3.2. opgemerkt, oak bij eon 
deal van de by's waar goon indicaties voor misbruik zijn 
aangetroffen zal misbruik zijn gepleegd, alleen is dat 
niet in het dossier to vinden vanwege de geringe aandacht 
voor dit verschijnsel in eon aantal arrondissementen. 

Dus tenminste 220 miljoen gulden aan onbetaalde 
schulden, waarvan 162 miljoen bij fiscus en bedrijfsver-
enigingen, houdt verband met malafide handelingen, ter-
wijl een bedrag van zo'n 130 miljoen gulden wellicht 
-mede:ip te wijten is aan het lichtvaardig omspringen met 
de bv-vorm. 

Uit de gegeven tabel valt gemakkelijk af to leiden hoe 
hoog de schulden gemiddeld zijn opgelopen. De belang-
rijkste misbruikcategorie, die van de frauduleus opge-
zette by's, springt or duidelijk ult. Zeer in het 
bijzonder wordt dit veroorzaakt door de 
koppelbazerij-bv's. Tegenover eon gerealiseerd actief 
van gemiddeld f. 7.800 staan dear zeer grate schulden bij 
fiscus an bedrijfsverenigingen, voor eon gemiddeld be-
drag van ruim eon miljoen gulden per by. 



1  Deze overname gaat dan niet gepaard met een statuten-
wijziging, zodat de stelling, geponeerd in noot 3 bij 
2.1.4, ondersteund wordt. 



4.1 Samenvatting 
Onderzocht zijn bijna 1.000 rechtbankdossiers, van alle 
besloten vennootschappen wier faillissement in 1980 ward 
beeindigd. Daze dossiers zijn lang niet altijd volledig 
en diepgaand. Zeker waar het misbruik betreft zijn er in-
dicaties dot dit niet altijd in het dossier zichtbaar 
wordt. 
In het algemeen trekken enkele kenmerken van de totale 
groep onderzochte, gefailleerde by's de aandacht: 

4 SAMENVATTING, SLOTEESCHOUWING 

In 4.1 zullen de hoofdlijnen van de resultaten van daze 
studie samengeyat worden. Daarna volgt eon korte be-
schouwing en afgesloten wordt met een paragraaf waarin 
aangegeven wordt welke vervolgstudies .ondernomen zijn. 

bijna de helft van het aantal nefailleerde by's kende 
een bestaansduur van korter dan 3 jaar; 

tegen de 60% van de onderzochte by's is als 
"eenmans-bv" te kwalificeren; de aandelen an direc-
tie zijn in een hand verenigd; 

het overgrote deal kende een aanvangskapitaal dat op 
of dichtbij het wettelijk minimum ligt; 

• 	bij ruim 1 op de 3 gefailleerde by's ontbreekt de ad- 
ministratie geheel of ten dale; 

vrijwel altijd wordt het faillissement opgeheven 
"wegens gebrek aan baten"; 

van iedere 100 failliete by's-  ontbreekt bij 25 elk 
actief, bij 64 is het actief slechts toereikend om de 
boedelschulden gedeeltelijk of geheel te voldoen an 
bij 11 is er een overschot dat aan de overige schuld-
eisers ten goede komt; 

van de schulden bij fiscus an de bedrijfsver- 
enigingen, die bij de helft van de by's boven de 
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100.000 gulden liggen, kan gemiddeld nog seen 5% uit 
de boedel warden betaald; 

• van de vorderingen van concurrente crediteuren, die 
bij de helft moor dan 125.000 gulden bedragen, kan 
nog goon 1% uit de boeciel betaald worden. 

In de inleiding van dit rapport is de volgende werkdefi-
nitie geformuleerd: "Van misbruik van rechtspersonen is 
sprake, als door de keuze voor eon rechtsper-
soonlijkheidsvorm, en/of door de wijze waarop van de 
rechtspersoon gebruik wordt gemaakt, met opzet -of met 
eon onverantwoordelijkheid die grenst aan opzet- de be-
langen van crediteuren warden geschonden". In de 
faillissementsdossiers is gezocht naar aanwijzingen voor 
het bestaan van misbruik, zoals hierboven omschreven. In 
2 op de 3 gevallen zijn inderdaad van dergelijke aan-
wijzingen geyonden. Voor 4e helft betreft dit by's wear, 
:over zichtbaar, malafiditeit goon rot speelt, maar bij 
wie sprake is van een onzorgvuldin omspringen met de be- 

., langen van schuldeisers. De by wordt lichtvaardig 
opgezet, met onvoldoende deskundigheid of kapitaal, of 
or wordt eon onyerantwoordelijk beleid geyoerd: omdat de 
onderneming in eon aansprakelijkheid beperkende rechts-
persoon is ondergebracht wordt het ondernemersrisico 
afgewenteld op de schouders van de schuldeisers. Ge-
zamenlijk hebben deco by's 100 a 150 miljoen gulden aan 
schulden, overwegend bij concurrente crediteuren. Bij de 
avenge gevallen (36% van het totaal) lijkt wet sprake 
van malafiditeit:  

• de by wordt door de belanghebbenden leeggehaald, 
uitgemolken, waarbij de schuldeisers uiteindelijk 
onbetaald blijven (10%); 

• ondernemingen die verlies lijden warden in de 
bv-vorm ondergebracht (11%). 

• by's warden opgezet met de kennel ijke bedoeling geen 
belasting en premies af to dragen (157.). hieronder 
vallen oak de malafide koppelbaaspraktijken (37.). 

Bij doze malalide by's, of by's met duidelijk malafide 
trekken, ligt de schuldenlast ruim boven de 200 miljoen 
gulden, vooral betreft dit belasting- en premieschulden. 
Dit is alleen een benadering, en waarschijnlijk eon 
onderschatting van hetgeen met misbruik gepaard gaat. 
Wet geeft dit bedrag eon idee van de orde van grootte van 
het bedrag dat belanghebbenden door malafiditeit weten 
to verkrijgen not by-manipulaties, althans voorzover het 
by's betreft die. failliet gaan. Opmerkelijk is voorts, 
dat, waar uit de dossiers de geur van malafiditeit op-
stijgt, slechts zelden eon civiele of strafrechtelijke 



actie overwogen, laat staan ondernomen wordt. 

4.2 Slotbeschouwing 
Daze studie near gefailleerde besloten vennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid heeft opgeleverd, dat in 
slechts een minderheid van de gevallen geen enkele aan-
wijzing voor misbruik is aangetroffen. En don is, zo 
blijkt uit analyse, er waarschijnlijk nog sprake van een 
onderschatting. 

Doorgaans, met name bij de ernstiger vormen van misbruik, 
leiden de aanwijzingen voor misbruik niet tot civiele of 
strafrechtelijke actie tegen de bestuurders van de by. 
Het faillissement wordt aangevraagd en uitgesproken, er 
blijkt . veelal geen of een onvolledige administratie aan-
wezig, het geringe aanwezige actief valt in het niet bij 
de overweldigende schuldenlast, waarop het faillissement 
snel beeindigd wordt wegens gebrek aan baten. Gevolg 
hiervan is dat degenen die hebben geprofiteerd van het 
gepleegde misbruik in de meeste gevallen vrijuit gaan: de 

premie op misbruik is dus groot. En dat daze premie in-
derdaad groat is valt te illustreren met het gegeven dat 
bij de ernstigste misbruikcategorie, die van de "fraudu-
leus opgezette by's", het bedrag aan onbetaald gebleven 
schulden, voornamelijk aan belastingen an premies, ge-
middeld ruim een miljoen gulden per by bedraagt. 

Het onderzoek Levert een vrij somber beeld op, zowel van 
de mate waarin misbruik gepleegd wordt als van de maatre-
gelen die tegen het gesignaleerde misbruik zijn genomen. 
Honderden miljoenen guldens aan schulden bij de overheid 
en bij gewone crediteuren blijven onbetaald door licht-
vaardig en malafide optreden van de belanghebbenden in de 
by, zonder dat de laatsten persoonlijk negatieve ge-
volgen ondervinden, noch van het faillissement. noch van 
civiele of strafrechtelijke acties naar aanleiding van 
het misbruik. 

Als de resultaten in een wat wijder perspectief geplaatst 
warden zou dit sombere beeld gerelativeerd kunnen 
warden. Immers, het percentage by's dat failliet ver-
klaard wordt is betrekkelijk gering; en het totaalbedrag 
aan onbetaalde schulden is niet verschrikkelijk groat 
als dit geplaatst wordt tegen het totaal aan opgelegde 
belastingen en macro-economische cijfers (de vraag is 
dan wel natuurlijk met welke cijfers vergeleken zou 
moeten worden: per belastingmiddel? per bedrijfstak? 
etc. Dit beinvloedt de verhoudingen wel aanzienlijk). 
Tegen daze relativering zijn echter argumenten aan te 
voeren. 
Ten eerste moat er op worden gewezen dat de analyse al- 
lean b v's betreft: andere rechtspersonen bleven buiten 
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beeld. Doordat de drempel bij de oprichting van by's en 
nv's is verhoogd -minimumkapitaaleis, verscherpt 
antecedentenonderzonk- is het zeer wet mogelijk dat per-
sonen met malafide oogmerken zich juist moor zijn gaan 
bedienen van andere rechtspersonen: cooperatieve ver-
enigingen, lichamen met buitenlandse rechtspersoonlijk-
heid. Geluiden uit de praktijk wijzen op zulk eon trend. 
Ten tweede zijn alleen gefailleerde by's bekeken: als 
misbruik wordt gepleegd zonder dat eon faillissement van 
de by wordt uitgesproken, valt dit buiten het onderzoek. 
En in veal gevallen tat geen faillissement op het mis-
bruik volgen. Zo tat, bijvoorbeeld in geval van kappa!-
baton die goon belastingen on premies afdragen, het tang 
niet altijd duidelijk zijn dat or schulden bestaan: im-
mars, de gang van taken en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen warden met opzet to. onduidelijk mogelijk 
gehouden warden. Oak tat misbruik niet in eon faillisse-
ment resulteren als het voor de (concurrente) crediteur 
duidelijk is dat eon faillietverklaring geenstins tot 
betaling van de schuld tat leiden. Uit dit onderzoek 
blijkt dat or voor crediteuren over het algemeen yrijwel 
niets te winnen is met ann faillissement. (0e faillisse-
mentsaanvraag kan natuurlijk oak andere doelen dienen. 
Zo schijnt het regelmatig voor te komen dat eon faillis-
sement wordt aangevraagd am de schuldenaar ander druk to 
zetten; na gehele of gedeeltelijka betaling wordt dan de 
aanvraag ingetrokken. Voorts kan de bedrijfsvereniging, 
eventueel !amen met de fiscus, eon faillissement aan-
vragen am to voorkomen dot de schulden nog verder 
oplopen.). 
-Ten derde is relativering gevaarlijk omdat, vooral nu ge-
bleken is dat in eon enkele bedrijfstak het misbruik zeer 
frequent voorkomt, or eon verziekende invloed uitgaat 
van het misbruik: de malafide bv's dreigen de bonafide 
uit de markt to drukken vanwege de betere concurrentiepo-
sitie, waarmee het gevaar ontstaat dat de drempel voor 
misbruik -vooral ohs dat betrekkelijk gevaarloos kan ge-
schieden- oak voor de tot dusver bonafide ondernemers 
verlaagd wordt. Dit gevaar is des to moor aanwezig, nu de 
overlevingskansen van ondernemingen door de economische 
stagnatie toch al verminderd zijn: 
Ten vierde zou het ongemoeid laten van het misbruik bij 
rechtspersonen afbreuk kunnen doen aan de geloofwaar-
digheid van de overheid an de solidariteit die ten grand-
slag list aan de verzorgingsstaat (tie ISMO-rapport). 
Tenslotte is, teals reeds is gezegd. or waarschijnlijk 
sprake van eon onderschatting van het misbruik bij de 
onderzochte by's, doordat de aandacht voor -het misbruik 
bij- faillissementen niet altijd even groat is: dat is 
natuurlijk oak veal gevraagd ohs de curator zijn arbeid 
at niet of nauwelijks beloond ziet in de gevallen waar 
goon of weinig actief in de boedel is (en dat is na- 



tuurlijk 	bij 	misbruik 	veelal 	de 	situatie) 	on 
administrative gegevens van de by ontbreken. 

Gegeven de onderzoekresultaten on de argumenten am doze 
niet to zeer to relativeren is het niet gewaagd om van 
eon ernstig probleem to spreken. Het doel van vennoot-
schappen, dat meerdere personen gezamenlijk kapitaal 
voor eon onderneming leveren onder beperking van de per-
soonlijke risico's, blijkt nogal eens enders opgevat to 
worden: het in leven roepen van eon zelfstandig lichaam 
door eon of enkele personen, waarmee men zonder per-
soonlijk risico rijk kan worden door benadeling van 
schuldeisers (de malafide variant van het misbruik), of 
waarmee men eon onderneming kan voeren waarbij de eventu-
ele mislukking gemakkelijk wordt afgewenteld op de 
schuldeisers ( de "lichtvaardig gebruik"-variant). Eon 
by wordt opgericht, gebruikt en na enkele jaren 
"verlaten" na faillietverklaring (of niet eons dat), 
waarna de belanghebbende elle mogelijkheden dit spel to 
herhalen met eon nieuwe by, of, als dat vanwege het 
antecentenonderzoek niet lukt, door de koop van een loge 
by dan wel door aanschaf van eon buitenlandse rechtsper-
soon, zoals eon limited. Kortom: de weg voor 
onverantwoordelijken en kwaadwillenden ligt open. 

4.3 Vervolgonderzoek 
De verrichte studio, zoals die in dit rapport is gepre-
senteerd, is gebasseerd op faillissementsdossiers. Reeds 
eerder is vermeld dat doze keuze beperkingen opleverde. 
Daarom is besloten enkele aansluitende studies to ver-
richten, bij de belastingdienst en enkele bedrijfsver-
enigingem. Daarbij gaat het am de volgende aspecten: 

de opbouw van de belasting- en premieschulden; de ja-
ren wear doze betrekking op hebben, de aard van de 
schulden; 

eventuele indicaties voor misbruik zoals die moge-
lijk oak na het faillissement bekend kunnen zijn ge-
worden, en maatregelen die daartegen zijn genomen; 

Doze studies zijn beperkt qua opzet. Uit het bestand aan 
onderzochte, gefailleerde by' zijn steekproeven 
genomen, ten aanzien waarvan bij de fiscus en enkele 
bedrijfsverenigingen om nadere informatie gevraagd is. 
De resultaten hiervan zullen, in samenhang met de in dit 
verslag weergegeven resultaten, in eon afsluitend rap-
port warden verwerkt. 
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maart.april 1981 

on-o.ib 

0140ERZ0EK NAAR FAILLISSEMENTEN 3I4 

3ESLaTlal VENNOOTSCRAPPei 

WETENSCRAPPELIJK ONOMZIIEK-

\OOCUMENTATIECEIITRUM 

7. feitelijko vestigingsplaats t.t.v. 
het faillissement (zaakadres) 

9. doel(en) By (zm speciflek mogelijk 
indelen aub.v. standeardbedr.ind.) 

10; nave faillissementscurator 

U. naam.  rechter-commissaris 

12. aanvragers feillissament 

14. geolaatst aandelenkapitaal bij 
aoricnting 

15. in cantanten gestort .  op aandeien 
(nlet alleen afgaan op uitr. hand.req.) 

16. statutair alleen een percentage op 	1 
aandelen in contanten gestort 	.2 

18. persona lie cork/mars (met 
voorletters) 

1.9. &andeelhouders bij oprichting en hun 
belang in het geolaatste kapitaal 
(towel natuurlijke ale rechtspersonen 
oovoeren; namen incl. voorletters; 
noteren in volgoroe omvargbelang) 

20. namen bestuurder(s) bij ()orienting net 
functte (dir.; adj.dir.; proc.h. 
bedr.1.)(0et voorletters) 

3. datum faillissementsuitspraak 	dag 	maand 19 	jeer 19..:4 

4. datum beeindiging faillissemant 

nee 

ja, namelijk voor. 

voor ten bedrog van 

.1. arrondissement van faillissementsuitspraak 

2. dossiernummer 

deg 	mend 19 	jeer 

1 bestuurder(s) 3V 

2 personeel 3V 

3 bedriffsvereniging (evt. met fiscus als steunvordering) 

4 bank, financieringsmaatschappij 

5- overige crediteuren. 

dag 	maand 	1580 It5-L9 

1 nee 

2 .  ja, namelljk in desvorm van 4 bedrijfsmiddelen 

b actrocien, licenties, vergunningen etc. 

c goodwill 

d enders, nl.  	• 

geboortedatuw. *gehoortepleats 

1-7 

functie 	 11 

functie 

8 = 1. 

19-21 

22-24 

2i:30 

(telkens 4 cij- 131-46 
film) 

48 

44-44 

SS-40 

81 

52-53 

54 

55 

Se —II 

belangv 	% 	72=73 

belangv., 	 74-73 

belangv 	 78- 77 

belang.. 	1 	79-79 

fun ctl e %rT.nr. 

functie 	 13 



21. Stand van gerealiseerde active 	 ! ......---..'......----. lartcrrntarl tin  
(het gain OM het actief dat In flits 	

_ 
 

aanwellg ',il jet. dais am de waards van f 	 . 	 an mamas gossderen. waarvan 
vereachts (on)roefende goaderen, 
om geinde varderengen eij deiteuren) 	 f --- — slot tot de Medal benorend widens eigendoms - 

(In hale guldens) 	 voorbehoud, leasing of fiduciaire tigendoms- 
overdracht 

23. faillissementsscnuldan bij flatus an 
Oscirijfsvereniging 

FIUME VOOR ANIVULLDIOE NOTITZES 

F. 

an detritsuren, waarvan 

gecedeerd 

aan onraerend goad, waaran 

hYPOttecal r belast 

22. boedelsehuldan (schulden dis ontstaan / 	 • 	 vagina vaoregezat bedrijf 
on de faillisseametluitSpreak en die 
tiff late van di 006461 Omen) 	 I 	 • 	 can do bedrijfsvereniging wagons art. Ca VA1 
Oniclusief de puollwatieltostan die 
door de Staat gedragen warden) 	 f. .—.— -- min salaris curator (Incl. IN) voor .- 

F 	. 	tan ander, failliSSWentskosten (incl. BTU) 

urelt 

13-0 

19-24 

2S-30 

31-36 

37■*2 

uswies 

ea-su 

55-6o 

st-ae 

57 71 
72.73 
7%■ 78 
:DU& 

/• 	 in total blj flacus on bedrilfsvereniging, waarvan —  ......--- 
F 	 . 	 bij de- flatus. tartake Yin 

I 	 . 	 , ICIOnbilintibg, oudsta aanslag lit  

r 	• 	 volksverzexering. 	.. 	19 	29■ 34 
. 	  

f • datemelasting, 	 •. 	19 	31..2 
- 63...m. 

1 	 • 	 vennoatschaosnelasting. •. 	13 	es -30 
— 51:12 

I  	 averigs ossiactingen. 	 :3 	1 52 -Sa 
f 	 .. 

-"M 54 40 

f 	 • bi j as bedrtifsvertniqing, tartan van 	 • 31-36 

I 	 . 	 socale oresnes, owns Sanaa-  19 	57■ 77 

F 	• 	 oedrilfstenlioenen 	 II i 
..... .... 

24. faillIssamentsscnulden bij ovaries 	I 	 lawman ander, referents credit/wren 
areditsunm 

F 	 • 	 bij 	(aantal) concurrents dredlteuren . 

22. verdeltnq boadelactief 	 f 	 • 	 aan bososIschuldeisors. 44arvan 

Ian faillissamentstostan (incl. salaris cur.) 

• tan Fiscus en itedrijfavereniging 

f 	 • 	 tan antlers preferenta creaitauren 

	 tan concurrence crediteures 

3-• 

15..10 

:DKR 
'42t. 

23..24 

25-10 

11-16 

37 '2 



FE/TELIJKE SEORIJFS•EGEVENS 

26. btstond de onderneming voor de oorich-
ting 8V in andere rechtsvorm? 
(zie ook vestigingstijdstip op 
uittr. handeisreg.; als dit slechts 
enkelemaanden voor oprichtingsdatum 
ligt noceren 'nieuwer ondernemings) 

27. Zijn de statuten sinds de oprichting 
veranderd waardoor het doe van de 
anderneming is veranderd? 
(vertnderde doeien aangeven m.b.v. 
standaardbedrijfsindeling) 

ZS. wijken de feitalijkswerkzaatkeden van 
di BY af van het statutaire doel? 
(oak noteren als di BY hair werkzaam. 
heden.staakte) 

LS. zijn ar . vennootschaparechtelijka 
relaties. met ander, vennootschappen? 
(bijv. mceder-dachter relatie) 
(uitgebreid notaren) 

30. heteen de bestuurders belangen in 
ander,. vennootschaeoen? 
(bedoeld wont zowel dat men aandeel-
houder is van emigre rechtspersoon, 
en dat men OOK hestuurder is van 
ander, rechtspersoon) 

.31. zijn er-t.r.v. het faillissement 
andire.landeeihuuders dan aij 
°orienting? (atz aandeelh: hij 
oprichting , onoeir.ene.hier aandeeth. 
t.t.v. faillissement vemneiden) 

32. zijn ar.t.t.v. het faillissement 
ander, bestuurdhrs din bij oprichting? 
( 41 s ,  test. bij Oorichting onoekend 
tiler bestuurderz t.t.v. faillissement 
vermeiden) (incLusief voortetters 

33. sins wanneer functioneort BY net 
huidig dolei en nuidige directie 
(d.w.z. t.t.v. faillissement) 

34. aantal werknemers t.t.v. faillissement 
(exclusie bestuurder(s)) 

36. jeer waarin BY verties began te leiden 19 
of wearin de financiale prootemen zich . 
begonnen mar te doers 

38. dient voigens curator het aandeien- 
kapitaal te warden volgestort? 

I net 	. 

2 ja, namelijk 

I net 

2 ja, namelijk 

1 nee 

2 ja, nameiijk 

1 nee 

2 ja, nameiijk 

I nee, 

2 ja, nameiijk 

AFUIKKELING FAILLISSEMENT 

37. heeft curator het bedrljf voortgezet? I net 

2 ja, tot 	maand 19 	lair 

met als resultaat 

I nee, nieuwe onderneming 	 133 

I 
2 ja, eenmanszaak 	 \ 

3 ja, vennootschap onder firma 

mmanditaire vennootschap ,deze bestond sinds 1 
	 (jaarta1) 56-53 

4 ja, co  

S ja,. naamioze vennootschap 	/ 	 I 

winst, of 

verlies 

1.2 

1.3 

Si 

60-43 

64■75 

78 

77-78 

krt.= 

13-14 

LS 

16-L7 

19-20 

21 

22-25 

26-29 

29-34 

35-36 

37 

36-41 

42-47 

46-53 

54 

55 

56-91 



°varmint curator bij de afwikkeling 	1 
van het 141111155am% het merlin van 	z  
*en clviele procedure? (by. attic 
gaol Jana, of procedure tagen bestuurders 
42194713 grove schuht of naIatigheid) 

44. is mitosis curator nadir boakeriandar- 1 nee 
welt wenselijk? 	 2 la, dit Is yerricht a nee, aartat 

41. overawe curator het date van nm 	t nee 
ancifte 01.1 politia/justitle? 2 la. yews 	  

42. anderVindt curator deaseerting van 
bastard/Eris) 3V OIJ atwikkeling 
faillIssermet? 

43. onaervinat curator antlers um door 
Upanwhing oestuurders 	-
Moan Oil ahoikkeling faillisseient? 

3EDRIM8ELEID 
44, is nen administratie oijgahouden? 

45. is de administratie grocerd tot de 
faIlllotverelaring? 

44. Is de adonnistratie, rover ammonia. 
r5Iledig? 

47. nad het bedrijf ten smarms . 
accountant? 

44. zijn or aantijzingen dat ten natal 
lyertnemers Outten de administratie 
zijn ;minimum? 

2 

nee 

ja, nametilb 

1 nee 

2 , Ja. &ion= 

1 nee 

2 tat 

tag,' 

tag.' 

1 it 
2 nee, aroolees is 

1 nee 

2 la. namalijk 

49. zijn Sr aanwilzingen dat de 04Stuur- 	 1 mie 
ar(l) Ittemininen; is itijni, lii 	2 ja, namelijk 
geen werinsiijke cestuuraersrol vervid- 
len, 'air acnterwie de feitolijko 
helangneobenden .zich yorschuilen? 

dart is ground a nee, coat 

b jt. mot gevoly 

b ja, met gevolg 

angifte guiaan a nee, omaat 

ja. met geyolg 

1 net 
2 la, door a functionarls if 

h extern, hoekhouder 

1 ja 

2 nee. tat 	7144na 19' 	jear 

1 ja 

2 nee, door a animate 

geldgeOrek 
. c (yerrmedelijke) argot 

d ander:, 

bitkostigel dear 

62 

53-9 

85 

34-87 

go 

71 
72-7 

76 

Inn 

3 
10-1 

L2-1 

14 

to 
10- 

22 

23- 

25 
25 

27 

29- 

32 

33 

15 

38- 



SO. hebben de bestuurders cmvangrijke. 
voordeien genotan in de von m van 
safaris, onkostanvergoeding, georuik 
van bedrijfsvoorzieningen etc.? 

Si. Is or actief am i het bedrijf 	 I nee 
onttrokken? 

54. is telkens sorake-van - een normaai 
• leversncierskrepiet (in de regal 

a4n maand, niet content)? 

55- zijn Aar het faillissement door de-
fiscus,invorderIngsmaatregeien 
women? 

OIAMOSE 

97: waardoor is her misgegaan met di 3V? 
beschrijf de voornaamste oorzaken 
uitvoorig, pave& mogefijk in de volg - 
ord. van nun gewicht; beperk u Met 
tot hetgeen de curator . hieromtrent 
to berde brengt, flair tracnt uit net 
dossiermateriaal ook tell tot em' 
indruk tmkomen 
(oorzaken van uiteeniopende lard 
kunnen men rof hebben gespeeid: 
gebrek am n deskundigneid van bestuur-
der(s), min of meer frauduleuze 
handeiingen van betrokkenen of derden, 
tegenvallende afzet enzovoort.) 

1 nee• 

2 ja, In de vorm van 

voor esti jaarlijks oedrag van + 

2 ja, in de vonn van 

52.. zijn in do.periode-voorhet faillisse. I nee 	. 
mant schuideisers bevoordeeid? 	 2 ja, voor eon bedrag van f 

53. zijn door de-8V kredieten oogenomen? 	I net 

ja, voor een totaalbedrag van! 	 . 

. met zekerheidstelling a fiduciaire eigendomsoverdracAt (bijv. van 
voorraden) 

b• cassia debiteuren 

hYPotheek 

d borgsteiling door bestuurder persoonlijk 

bij bank(en) 

I ja 

Z nee, namelijk 

1 nee. 

ja, namefijk in het jeer 19 

maatregei bestond uit 

41 

14.2.44,3 

4,14■45 

46-50 

SI 

52-53 

54-58 

55 

60 

61-38 

67 

68-10 

70 

71-72 

73 

75-77 
::NR 
krt.x.r. 
1-12 

16-17 
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Samenvatting van de verschillen tussen 
de diverse vormen van "misbruik" -B.V.'s 
en de B.V.'s waar geen indicaties voor 
misbruik zijn aangetroffen. 

(gebaseerd op tabel in bijlage 311) 

koppel- systema-ontlrek- I verlies 
bazerij tische be,

j 
	king 	I B.V.'s 

nadeling 
overlie Id 

L  = 71 	n = 65 I  n = 95  I n = 98 

A,V, is niew4e onderacmiag 
R.V. komt voort nit eenmanszaak 
Kapitaa1 B.V. in "natura l.  
reitelijke vestigingsplaats anders dan 
statutaire 
Beeindiging werkzaamheden meer dan 3 mnd. 
your faillissement 
Bestaansduur B.V. 3 jaar of minder 
Eenmans-B.V. 
Wisseling(en) aandeelhouderschap 
Wisseling(en) bestuurder(s) 
Bestuurswisseling minder dan 6 maanden 
voor faill. 
Bestuurder "stroman" 
Bestuurder ook belang in andere vennoot-
schap(pen) 
Faillissement door B.V. zelf aangevraagd 
Tegenwerking bestuurder(s) bij faillissem. 
Bestuurder zet bedrijf vourt 
Geen/onvolledige administrate 
Geen externe accountant 
Werknemersibuiten administratie 
Kredietopname 

Onarekken actiet, beyourdeling schuldeis. 
Overwegen actio pauliana 
Boekenonderzoek wenselijk geacht 
Aangifte overwogen 
Ceen enkel actief in boedel 
Minder dan 107. van schulden nit boedel be-
taald 
Minder dan 10% van premie- en belasi.schul-
den betaald 
Aantal concurrente crediteuren groter dan 
10 

------------------ 
frauduleus opgezette inaiafide handelingen 

met 0.V.'s 
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lichtvaardig omge-
sprnngen met 8.V.'s 

lichtvaart. slecht 
dig opge-I beleid 

zet 

++4- 

(+) 

121 n = 148 

( + ) 

BULAGE 3A 
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B.V.'s 
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Het verband tuseen de cat egorien B.V.'s 	ri-iudulPus opgezette malafide handelingen 	lichtvaardig omge- 	geen nan- 	°whittle- -  
naar misbruik en 43 systematisch nit de 	 B.V.'s 	 met B.V.'s 	sprongen met B.v.'s wijzingen 	lijke 
dossiers verzamelde kenmerken 	 voor mis- 	B.V.'s 

	

koppel- 	systema- 	onttrek- 	verlies 	lichtvaar- 	slecht 	-bruik met 

	

bazerij 	tische he 	king 	B.V.'s 	dig opge- 	beleid  

	

nadeling 	 zet 
. 	

overheid 

	

n = 71 	n = 65 	n = 95 	n a 98 	n = 121 	n = 148 	n = 296 	n = 97  

1. Feitelijke vestigingsplaats anders 
dan statutaire 	 26 	177. 	15 	23% 	21 	22% 	10 	10% 	16 	132 	22 	15% 	43 	15% 18 	19% 

2. B.V. 	is nieuwe onderneming 	 43 	61 	43 	66 	61 	65 	0 	0 	119 	99 	63 	43 	122 	41 	53 	55 
3. B.V. 	komt voort uit eenmanszaak 	19 	27 	13 	20 	13 	14 	69 	70 	1 	1 	34 	23 	71 	24 	25 	26 
4. puur van afgifte verklaring van geen 

bezwaar tot oprichting langer dan 3 
maanden 	 7 	10 	2 	1 	8 	8 	6 	6 	5 	4 	8 	5 	26 	9 	5 	5 

5. Ceplaatst kapitaal < f.50.000,-- 	69 	97 	59 	91 	85 	90 	95 	97 	109 	90 	125 	85 	249 	84 	84 	87 
6. Inbreng kapitaal anders dan in contan- 	 . 	 . 

ten 	 18 	25 	15 	23 	26 	28 	.65 	66 	17 	14 	41 	28 	82 	28 	25 	26 
7. Meer clan 90% inbreng anders dan in 	 i 

contanten 	 16 	23 	12 	19 	16 	17 	!48 	49 	12 	10 	29 	20 	69 	23 	22 	23 
8, Eenmans-bv 	 44 	62 	38 	50 	49 	52 	68 	70 	54 	45 	74 	50 	149 	50 	53 	55 
9. 	b.v. heeft rechtspersoon als aandeel- 

houder 	 4 	6 	7 	11 	12 	13 	2 	2 	14 	12 	17 	12 	29 	10 	11 	11 
O. 	Bestaat vennootsch.rechterlijke relatie 

met andere vennootschap 	 8 	11 	8 	12 	20 	21 	7 	7 	18 	15 	24 	16 	51 	17 	18 	19 
1. Celieerde vennootschap ook failliet 	1 	1 	5 	8 	4 	4 	3 	3 	5 	4 	11 	7 	13 	4 	8 	8 
2. Bestuurder heeft ook belangen in andere 

vennootschap 	 15 	21 	26 	40 	42 	44 	40 	10 	29 	24 	36 	24 	46 	16 	25 	26 
3. Wisseling aandeelhouders heeft plaats- 

gevonden 	 46 	65 	11 	17 	31 	33 	4 • 	4 	17 	14 	34 	23 	49 	17 	18 	19 
4. Wisseling bestuurders heeft plaatsge- 

vonden 	 55 . 	78 	26 	40 	43 	46 	12 	12 	23 	19 	52 	35 	72 	24 	32 	33 
5. Duur bestuurswisseling tot faillisse- 	 , 

ment minder dan 6 maanden 	 14 	20 	2 	3 	)5 	16 	1 	1 	8 	7 	6 	4 	9 	3 	5 	5 
6. Bestuurder "stroman" 	 33 	47 	11 	17 	17 	18 	2 	2 	2 	2 	1 	1 	0 	0 	2 	2 
7. Ceen administratie voorhanden 	 54 	76 	22 	34 	20 	21 	9 	9 	11 	9 	18 	12 	13 	4 	11 	11 
8. Onvolledige administratie 	 14 	20 	17 	26 	30 	32 	9 	9 	5 	4 	14 	10 	4 	1 	3 	3 
9. Ceen externe accountant 	 71 	100 	57 	88 	76 	80 	37 	79 	94 	78 	106 	72 	210 	71 	82 	85 
O. Werknemers buiten adm. gehouden 	71 	100 	17 	26 	. 8 	8 	.6 	6 	7 	6 	9 	6 	7 	2 	9 	9 
1. Statutaire doelwijziging 	 3 	4 	0 	0 	'3 	3 	0 	0 	0 	0 	2 	1 	1 	0 	2 	2 
2. Bestaansduur b.v. 3 jaar of minder 	43 	61 	36 	55 	49 	52 	P3 	85 	114 	95 	38 	26 	70 	24 	21 	22 
3. Beeindiging werkzaamheden meer dan 3 	14 	•, 	20 	10 	15 	26 	28 	18 	18 	31 	26 	25 	17 	51 	17 	30 	31 i 

maanden voor faillissement 
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fraudideus- opg;;;;tte---1;ilaffie—handeUngen 	lichtvaardig omge- 	gem n aan- 	onduide-' 

	

met B.V.'s 	sprongen met B.V.'s 	wijzingen 	Hike 

	

• 	voor mis- 	B.V.'s 

	

koppol- 	systema- 	onttrek- 	verlien 	lichtvaar- 	slecht 	bruik met 

	

bazerij 	tische be- 	king 	B.V.'s 	dig opge- 	beleid 	B.V.'s 

	

nndeling 	 zet 
overheid 

n = 71 	• 	n = 65 	n  = 95 	n = 98 	n = 121 	n 	148 	n =  296 	n = 97  

24. Krediet minder persoonlijke borgstelling 	4 	6% 	14 	22 	20 	21 	37 	38 	45 	37 	68 	46 	140 	47 	27 	28 
A . 	grpAipt  (nnk) mpt pprgnonlijkP  horg- 	 1 

stelling 	 0 	0 	5 	8 	11 	12 	10 	10 	21 	17 	18 	12 	29 	10 	14 	14 
26. Verhouding krediet-vermogen (is 

actief incl. 	separatisten) meer clan 
10 : 	1 	 5 	7 	17 	26 	28 	30 	42 	43 	40 	41 	70 	47 	141 	48 	35 	36 

27. Voiir faillissement beslag fiscus 	 24 	34 	20 	31 	19 	20 	27 	28 	21 	17 	37 	25 	68 	23 	21 	22 
28. Aanvraag faillissement door b.v. 	zelf 	3 	4 	14 	22 	19 	20 	35 	36 	40 	33 	48 	32, 134 	45 	29 	30 
29. Opheffing faillissement (incl.gevallen 

waarin concurrente crediteuren geheel 
niet voldaan zijn) 	 71 100 	64 	99 	89 	94 	96 	98 118 	98 	140 	95 	276 	93 	94 	97 

30. Voortzetting bedrijf door curator 	0 	0 	0 	0 	3 	3 	2 	2 	1 	1 	6 	4 	18 	6 	3 	3 
31. Aandelenkapitaal dient volgestort 	 3 	4 	7 	11 	9 	10 	11 	11 	6 	5 	6 	4 	5 	2 	4 	4 
32. Aetio pauliana overwogen 	 3 	4 	9 	14 	22 	23 	6 	6 	6 	5 	9 	6 	9 	3 	3 	3 
33. Boekenonderzoek wenselijk geacht 	 7 	10 	5 	8 	23 	24 	3 	3 	4 	3 	8 	5 	6 	2 	2 	2 
34. Aangifte bij politie overwogen 	 10 	14 	3 	5 	22 	23 	1 	1 	3 	3 	2 	1 	1 	0 	0 	0 
35. Bestuurder(s) werkt(en) tegen 	 53 	75 	24 	37 	30 	32 	5 	5 	7 	6 	10 	7 	2 	1 	8 	8 
36. Bestuurder zet bedrijf voort 	 1 	1 	20 	31 	13 	14 	8 	8 	4 	4 	9 	6 	5 	2 	8 	8 
37. Voor faillissement onttrekkingen, 

bevoordeling schuldeisers 	 10 	14 	30 	46 	70 	74 	11 	11 	18 	15 	25 	17 	16 	5 	11 	11 
38. Geer' actief 	(excl.separatisten) 	in 	 . 

boedel 	 47 	66 	19 	29 	26 	27 	20 	20 	34 	28 	24 	16 	54 	18 	34 	35 
39. hit boedel 10 tot 25% van schulden 

voldaan 	 3 	4 	4 	7 	8 	9 	15 	16 	13 	11 	20 	14 	52 	18 	13 	14 
40. Uit boedel minder dan 10% van schulden 

voldaan 	 68 	96 	55 	89 	75 	85 	79 	78 101 	87 	109 	77 	198 	70 	75 	82 
41. Uit boedel 10 tot 50% van belasting- 

en premieschulden voldaan 	 3 	4 	7 	11 	18 	21 	31 	33 	23 	20 	29 	21 	76 	28 	19 	22 
42. hit boedel minder dan 10% van belastin. 

en premiesehulden voldaan 	 67. 	94 	56 	88 	56 	65 	51 	55 	80 	71 	83 	61 	130 	48 	58 	67 
43. Aantal concurrente crediteuren meer 

dan 10 	 18 	25 	42 	65 	67 	71 	80 	82 	98 	81 	107 	72 	235 	79 	68 	70 



Misbruik per arrondissement x  

Den Bosch 
Breda 
Maastricht 
Roermond 

Arnhem 
Zutphen 
Zwolle 
Almelo 

Den Haag 
Rotterdam 
Dordrecht 
Middelburg 

Amsterdam 
Alkmaar 
Haarlem 
Utrecht 

Leeuwarden 
Groningen 
Ass en 

x De in de tabel vermelde percentages 
zijn berekend op het aantal onder-
zochte b.v.'s per arrondissement 
exclusief  het aantal zogenaamde 
"onduidelijke" B.V.'s 

a. 	 BlJLAGE 4 

	

iT I1 	i.ftIjiiiLgen 	lichtvaardig omge- gecn aan- onduaWl- 
B.V.'s 	 met B.V.'s 	sprongen met B.V.'s lijkc wijzingen 

	

voor mis- 	B.V.'s 

	

koppel- systema- 	onttrek- 	veclies 	lichtvaar 	slecht bruik met 
bazerij tische be- 	king 	B.v.'s 	dig opge- beleid 	B.V.'s 

	

madding 	 zet 
overlie 3d 

n = 71 	n = 65 	n 	95 	n = 98 '  n = 121 	n = 148 n = 296 	n = 97  

3 	42 	4 	6% I 3 	4% I 11 	162 13 	19% I 15 	22%1 20 	29%1 5 	(7%) 
4 	6 	6 	8 I 9 	11 I 	6 	8 	7 	10 I 10 	:4 I  30 	42 	9 (ii) 
5 	13 	3 	8 I 2 	5 I 	4 	10 	3 	7 1 8 	20 	15 	38 	0 	(0) 
1 	5 	1 	5 	3 	14 	2 	10 	4 	19 	4 	19 	6 	29 	1 	(5) 

9 	15 	2 	3 	3 	5 	7 	12 	8 	13 	11 	18 	20 	33 	2 	(3) 
1 	5 	1 	5 	1 	5 	1 	5 	5 	26 	1 	5 	9 	47 	3 (14) 
1 	4 	1 	4 	2 	8 	2 	8 	7 	25 	3 	12 	9 	36 	7 (22) 
0 	0 	1 	4 	3 	12 	1 	4 	3 	12 	6 	23 	12 	46 	2 	(7) 

	

6 	8 	8 	11 	14 	19 	5 	7 	10 	14 	13 	18 	18 	24 	7 	(9) 

	

21 	18 	6 	5 	17 	14 	13 	11 	6 	5 	18 	15 	37 	31 	12 	(9) 

	

3 	9 	2 	6 	2 	6 	7 	21 	9 	26 	4 	12 	7 	21 	1 	(3) 

	

3 	18 	0 	0 	3 	18 	2 	12 	3 	-18 	2 	12 	10 	59 	6 (21) 
, 

	

4 	4 	15 	14 	. 15 	14 	15 	14 	16 	14 	16 	14 	30 	27 	13 	(10) 

	

1 	4 	4 	14 	3 	11 	5 	18 	3 	11 	6 	21 	6 	21 	2 	(7) 

	

1 	2 	5 	9 	5 	9 	6 	11 	7 	13 	10 	18 	20 	36 	5 	(8) 

	

4 	7 	2 	3 	4 	7 	5 	9 	11 	19 	12 	21 	20 	34 	10 (15) 

0 	0 	1 	6 1 	2 	12 1 	1 	61 	3 	18 I 	5 	291 	5 	29 1 	5 (23) 
2 	7 	1 	4 	3 	11 	3 	11 	2 	7 	1 	4 	15 	56 	3 (10) 
2 	11 	2 	11 	1 	6 	2 	11 	1 	6 	3 	17 	7 	39 	4 (18) 



----------------------- 	 - 
x 	 frandulens opgezette 	nal:aide handelingen 	lichtvanrdig omgv- 	 ondulde:--  

Hisbruik per bedrijfssector 	 B.V.'s 	 met B.V.'s 	
geen aan- 

	

sprongen met B.V.'s 	. 	. 	lijke 
wijzingcn 

(onbekend: 	16) 	 B.V.'s 

mi
voor 

koppel- 	aystemn- 	onttrek- 	verlies 	lichtvaar- 	slecht sbruik 
bazerij 	tinche be- 	king 	B.V.'s 	dig opge- 	beleid 

	

'tackling 	 zet 
overlie 1(1 

n = 70 	' 	n =64 	n = 93 	n -. 98 	' 	n = 121 	n = 	145 	n = 292 	n = 97 

Abs. 	% 	Abs. 	7. 	Abs. 	% 	Abs. 	% 	Abs. 	Z 	Abs. 	% 	Abs. 	% 	Abs. 	% 

a) Landhouw PSI IliCCPrij 	 n 	 1 	 ' 	 1 A 	 q 

	

, 	 1. 	 2 	 0 	(0) 

b) Industrie 	 10 	5 	8 	4 	21 	11 	16 	8 	23 	12 	29 	15 	88 	45 	17 	(8) 

c) Bouwnijverheid 	 52 	31 	24 	14 	8 	5 	21 	13 	18 	11 	27 	16 	17 	10 	12 	(7) 

d) Installatiebedrijven 	 1 	3 	5 	16 	1 	3 	5 	16 	3 	9 	11 	34 	6 	19 	4 	(11) 

e) Handel + reparatiebedrijven 	 2 	1 	13 	4 	40 	13 	40 	13 	48 	16 	47 	15 118 	38 	34 	(10) 

f) Horeca 	 0 	0 	3 	11 	2 	7 	4 	14 	3 	11 	6 	21 	10 	36 	7 	(20) 

g) Transport en opslagbedrijven 	 1 	3 	I. 	3 	5 	14 	4 	11 	2 	5 	6 	16 	18 	49 	7 	(16) 

h) Bank- en verzekeringswezen, 
zakelijke dienstverlening 	 3 	6 	3 	6 	9 	17 	3 	4 	14 	26 	7 	13 	16 	30 	7 	(12) 

i) Overige dienstverlening 	 1 	 3 	3 	 1 	 1 	 2 	6 	 3 	(10) 

j) Combinaties van e t/m i 	 0 	0 	3 	10 	2 	7 	1 	3 	6 	20 ' 	9 	30 	9 	30 	6 	(17) 

x De vermelde percentages zijn 
berekend op het aantal onderzochte 
b.v.'s per bedrijfstak, 	exclusief 	 s. 
de "onduidelijke" b.v.'s 
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