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Faillissement 

Voorwoord 
 
Uit CBS-cijfers blijkt dat van de bedrijven die in surséance geraken, uiteindelijk 95% failliet gaat. Dat is 
niet wat de wetgever oorspronkelijk bedoelde: de surséance moest juist een periode van rust zijn 
waarin nieuwe oplossingen worden gevonden. Kennelijk biedt de huidige wet onvoldoende ruimte om 
(onderdelen van) insolvabele bedrijven tijdig te reorganiseren en levensvatbaar te maken. Een 
wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet beoogt de overlevingskansen van bedrijven die 
uitstel van betaling hebben aangevraagd te verhogen. Het wetsvoorstel dat het kabinet binnenkort aan 
de Tweede Kamer hoopt aan te bieden, wil de speelruimte voor de bewindvoerder en ondernemer in 
de surséanceperiode vergroten. De afkoelingsperiode wordt met twee maanden verlengd tot vier 
maanden. De voorkeurspositie in de boedel van partijen als de belastingdienst wordt beperkt, 
leveranciers en financiers krijgen een verplichting om te blijven leveren en de rechtbank krijgt grotere 
bevoegdheden om schuldeiseres tot een akkoord te dwingen dat nodig is voor een herstart. 
Volgens velen gaan de plannen van het kabinet niet ver genoeg. Sommigen pleiten voor meer 
bevoegdheden voor de curator. Anderen betreuren het dat de rol van de rechter-commissaris niet 
wordt aangepakt. Terwijl curatoren steeds meer gespecialiseerd raken, blijven rechter-
commissarissen in kennis en ervaring achter (zie Vriesendorp in dit nummer). Weer anderen pleiten 
ervoor om naar Amerikaans voorbeeld de rol van banken bij het financieren van bedrijven terug te 
dringen en de positie van schuldeisers te veranderen in die van eigenaar (omzetten vorderingen in 
aandelen). Tegenover deze revisie-voorstellen staat de behoudende opinie van de banken. De 
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vreest voor een 'ernstige aantasting' van de rechten van 
de bank (voorkeursrecht als onderpandhouder) en betoogt dat het nieuwe wet een 'contraproductief 
effect' zal hebben op de financierbaarheid van bedrijven en economische bedrijvigheid in Nederland.  
Dit nummer poogt de problematiek van het faillissement in kaart te brengen. Bovendien worden tal van 
hervormingsvoorstellen gepresenteerd. Na een lange periode van windstilte – de Faillissementswet 
stamt uit 1896 – is het insolventierecht nu volop in beweging. Opmerkelijk is dat de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) die in 1998 werd geïntroduceerd, door velen als lichtend 
voorbeeld wordt gezien. De WSNP kan worden omschreven als een nieuw type sociaal beleid dat 
zwakke belangen beoogt te verdedigen. De schuldsaneringsregeling wil voorkomen dat schuldenaars 
hun hele leven met schuld blijven zitten en poogt een nieuwe start aan te moedigen (na een periode 
van strikte aflossing volgt kwijtschelding van het restant van schulden).  
In het inleidende artikel wijst A.J. Berends erop dat het faillissementsrecht een balsturig en moeilijk 
wijzigbaar rechtsgebied is, met name door de vele uiteenlopende belangen die meespelen. Niettemin 
is er beweging gekomen in faillissementsland. De belangrijkste ontwikkeling is de MDW-operatie 
(Markwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit) die het eerste Paarse kabinet heeft ingezet. De 
eerste fase van het MDW-project is uitgemond in het recente wetsvoorstel waarin weinig 
controversiële onderdelen van de Faillissementswet worden gewijzigd. Daartoe behoren enkele 
regelingen die uit de Wsnp zijn overgenomen, zoals de doorleveringsplicht voor nutsbedrijven en de 
mogelijkheden voor een dwangakkoord. Berends schetst ook nog twee andere ontwikkelingen 
waardoor het faillissementsrecht andere vormen heeft aangenomen: de vernieuwing van de richtlijn 
overgang ondernemingen en een Europese vordering betreffende insolventieprocedures.  
Na deze juridische uiteenzetting gaat prof. N.J.H. Huls in op de normatieve doelstellingen van het 
faillissementsrecht. Hij pleit voor een nieuwe manier van kijken die in Amerika al lang is ingeburgerd 
en in de WSNP voor het eerst is toegepast. Het komt er zijns inziens op aan de kwade kans op 
mislukking in het economisch verkeer niet langer af te wentelen op de individuele ondernemer. Het is 
juist de kunst ondernemers in nood nieuwe kansen te bieden (niet terug- maar vooruitkijken). Hij 
probeert deze 'fresh start gedachte' op een praktische manier te vertalen naar Nederlandse 
ondernemers zodat het moderne insolventie-denken behalve in de particuliere sfeer (WSNP) ook in de 
ondernemersfeer kan worden toegepast. De huidige eenzijdige oriëntatie op de belangen van 
crediteuren kan volgens Huls beter worden vervangen door een breder afwegingskader waarin ook 
plaats is voor het perspectief van de debiteur en maatschappelijke perspectieven als behoud van 



werkgelegenheid en tegengaan van kapitaalvernietiging.  
Vervolgens schetsen E. Niemeijer en N. Jungmann hoe de WSNP (alsmede de minnelijke regeling die 
er aan vooraf gaat) in elkaar steekt en wat de eerste ervaringen ermee zijn. Volgens de auteurs is het 
ontbreken van een minnelijk traject voor (ex)ondernemers (veelal kleine zelfstandigen) het grootste 
gemis bij de uitvoering van de WSNP. In bepaalde gevallen wordt onnodig een wettelijke sanering 
aangevraagd terwijl deze bedrijven nog een doorstart hadden kunnen maken. De reacties van de 
schuldeisers zijn volgens de auteurs heel divers. Sommigen werken goed mee, anderen stellen zich 
harder op. Tot die laatste groep behoren de zogenaamde dwangcrediteuren die door de WSNP een 
minder sterke positie hebben gekregen. Zo lijken woningbouwverenigingen sneller tot uithuiszettingen 
over te gaan, met alle negatieve gevolgen vo or het oplossen van de schuldsituatie. Ook het Centraal 
Justitieel Incassobureau (CJIB) blijkt een lastige schuldeiser te blijven. Tenslotte blijkt de vergoeding 
van bewindvoerders een probleem te zijn. In het verlengde daarvan schiet de begeleiding van 
schuldenaars en het oplossen van de onderliggende duurzame schuldproblematiek tekort.  
R.M. Beltzer en R. Knegt van het Hugo Sinzheimerinstituut gaan in hun artikel na in hoeverre 
faillissementen gebruikt kunnen worden, en feitelijk gebruikt worden, om het aantal werknemers van 
een onderneming te reduceren. Soms vragen ondernemers het eigen faillissement aan om van 
personeel af te komen en vervolgens de onderneming voort te zetten ('door te starten'). Dit oneigenlijk 
gebruik van de faillissementsaanvraag is echter lastig te bewijzen. Niettemin blijkt uit onderzoek dat in 
tenminste één op de vijf gevallen van doorstart het achterlaten van personeel een prominente 
overweging is geweest om het faillissement aan te vragen. De Hoge Raad heeft onlangs bevestigd dat 
aan belangen van werknemers niet minder waarde moet worden toegekend dan aan de belangen van 
crediteuren. Volgens de auteurs staat het dan ook vast dat het aanvragen van faillissement met als 
enkel doel personeel te lozen als misbruik van de wet moet worden beschouwd.  
Prof. R.D. Vriesendorp wijst er op dat bij de aangekondigde reorganisatie van de rechterlijke macht de 
positie van de rechter-commissaris (RC) over het hoofd is gezien. De RC houdt het toezicht op het 
beheer en de vereffening van de failliete boedel. Tevens geldt hij als procesbewaker (machtigen, 
adviseren) en treedt zonodig op als beslechter van geschillen met de curator. In de optiek van de 
wetgever dient de RC zich dus intensief te bemoeien met de afwikkeling van het faillissement. Maar 
de praktijk is volgens Vriesendorp anders. De RC blijkt niet goed toegerust te zijn voor zijn taken. In 
tegenstelling tot de curator mist hij een adequate, gespecialiseerde opleiding en blijft hij slechts twee 
tot drie jaar in functie. Vriesendorp pleit er daarom voor de zittingstermijnen voor RC's te verlengen tot 
vijf jaar, de deskundigheid te vergroten en het toezicht door RC's onder te brengen bij één rechtbank 
per hofressort. Bovendien pleit hij ervoor de onpartijdige rechterlijke taak van geschillenbeslechter aan 
de RC te onttrekken. De RC is namelijk allereerst toezichthouder die als gesprekspartner en klankbord 
van de curator opereert; in feite is hij een bij het faillissement betrokken commissaris.  
Vervolgens brengt R.J. van Galen een zevental revisies van het faillissementsrecht onder de 
aandacht. Daarbij heeft hij inspiratie opgedaan uit buitenlandse stelsels, met name het Duitse en 
Amerikaanse insolventierecht. Tot zijn voorstellen behoren: afschaffen van de pluraliteitseis 
(aanwezigheid van meerdere schuldeisers) bij de aanvraag van een faillissement, voorkomen dat de 
surséance- en faillisementsaanvraag samen kunnen vallen, een beter geregelde bezoldiging van 
curatoren en bewindvoerders, voorkomen dat natuurlijke personen die 'frauduleuze' schulden hebben 
in aanmerking kunnen komen voor de restschuldbevrijding (kwijtschelden schulden na beëindiging 
van de schuldsaneringsregeling), en uitgebreidere regels voor een dwangakkoord.  
Het nummer sluit af met een macro-economische bechouwing. B.J. ter Weel wijst erop dat de hoge 
economische groei in de jaren negentig gepaard is gegaan met een toenemend aantal 
faillissementen. Dit op het eerste gezicht verrassende verband wordt door de auteur nader uitgewerkt 
aan de hand van evolutionaire economische theorie. Terwijl veel startende ondernemers, met name in 
ICT-sectoren, snel failliet gaan, opereren gerenommeerde en grote bedrijven min of meer 
onafhankelijk van de conjunctuur. De auteur concludeert dat 'creatieve destructie' van kleine 
(startende) ondernemingen tot een marktdynamiek leidt die zowel verantwoordelijk is voor hoge 
economische groei als een hoger aantal faillissementen.  
Voor geïnteresseerden zijn twee bijlagen aan het nummer toegevoegd. De eerste bevat 
langetermijngegevens over het aantal faillissementen, uitgesplitst naar rechtsvorm en bedrijfstak. De 
tweede biedt een beknopte omschrijving van faillissementsfraude. 


