Wat is een faillissement?
Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiele verplichtingen te voldoen, of (bewust) is
opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement
worden aangevraagd.
Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of
het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.
Er zijn landen waar een negatief eigen vermogen al voldoende is om een faillissement aan te vragen.

Wie kunnen failliet worden verklaard?
Dit kan een prive persoon zijn, denk daarbij aan een eenmanszaak, Vennootschap onder Firma of een
maatschap. Daarnaast kan een onderneming in de vorm van een rechtspersoon failliet worden verklaard zoals
een BV of NV.
In het geval van een eenmanszaak,VOF of maatschap zal niet de onderneming failliet worden verklaard, maar
respectievelijk de eigenaar, vennoten of maten.
In het geval van een rechtspersoon zoals een BV, dan zal de BV failliet worden verklaard en niet de eigenaar /
bestuurder. Hierop is wel een uitzondering, en dat is wanneer er sprake is van wanbeleid. Wanneer er sprake is
van financieel wanbeleid door de bestuuder, dan kan de bestuurder met zijn gehele prive vermogen persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de BV.

Wie kan een faillissement aanvragen?
Er zijn vier partijen die een faillissement kunnen aanvragen.
1.
2.
3.
4.

Dit kan door de schuldenaar zelf worden gedaan
De schuldeiser(s) indien er sprake is van minimaal twee opeisbare vorderingen.
Het Openbaar Ministerie om redenen van openbaar belang
De rechtbank op basi van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Hoe vaak komt een faillissement voor?
Dit is uiteraard geen vast gegeven. Maar gemiddeld kan worden uitgegaan van ongeveer 5.000 faillissementen
per jaar. Echter worden er wel veel meer faillissementen aangevraagd. Dit gebeurt vaak als laatste pressie
middel om de schuldenaar alsnog tot betaling te laten over gaan. In dat geval wordt de aanvraag na betaling
weer ingetrokken.

Hoe lang duurt een faillissements procedure?
De duur van een faillissement varieert, afhankelijk van de complexiteit, van enige maanden tot enkele jaren.

Hoe verloopt de faillissements procedure?
Een faillissements procedure begint bij het aanvragen van het faillissement door een van bovengenoemde vier
partijen. Dit dient te gebeuren bij de rechtbank in de regio waar de schuldenaar is gevestigd. Om als schuldeiser
een faillissement aan te vragen, dient men de schuldenaar wel meerdere malen te hebben aangemaand en
uiteindelijk ingebreke te hebben gesteld.
De rechtbank zal een curator en een rechter-commissaris aanstellen. De curator zal optreden in de plaats van de

failliet verklaarde, beheert de vereffening van de failliete boedel en behartigt de belangen van de schuldeisers.
In het geval van grote faillissementen kunnen meerdere curatoren worden aangesteld.
De rol van de rechter-commissaris is het toezicht houden op het proces van het beheren en vereffenen van de
failliete boedel en de handelingen van de curator. Op voordracht van de rechter-commissaris kan de rechtbank
de gijzeling bevelen van de failliet. Ook kan de rechter-commissaris getuigen oproepen en horen.
Voor sommige handelingen dient de curator toestemming te vragen aan de rechter-commissaris, bijvoorbeeld in
het geval van het ontslaan van personeel en de verkoop van inboedel of goederen.
Nadat door de rechtbank het faillissement is uitgesproken zal de failliet verklaarde (rechts)persoon van
rechtswege de beschikking en het beheer over het vermogen verliezen en wordt handelsonbevoegd verklaard.
De curator is de enige die vanaf dat moment nog handelend mag optreden. Deze zal een beschrijving opstellen
van de baten en de schulden.
Inkomsten die de schuldenaar tijdens het faillissement geniet worden in principe bij de boedel gevoegd. In de
praktijk maakt de curator over die inkomsten echter afspraken met de schuldenaar. Als een privé persoon
failliet wordt verklaard, is het belangrijk om te weten wat onder het faillissement valt en wat niet. Eerste
levensbehoeften en een deel van het inkomen worden bijvoorbeeld niet tot het faillissement gerekend. De
schuldenaar mag ook gewoon rechtshandelingen verrichten, alleen de failliete boedel wordt hierdoor niet
gebonden.
Verder zal de curator het vonnis van de rechtbank openbaar maken door registratie bij de faillissementsgriffie
en Kamer van Koophandel, en door het plaatsen van een advertentie in de Staatscourant en in een landelijk
dagblad.Dit gebeurt om eventuele schuldeisers die zelf niet betrokken zijn geweest bij de aanvraag van het
faillissement in staat te stellen zich te melden bij de curator en hun vordering in te dienen.
Samen met de rechter-commissaris bereidt de curator de zogenaamde verificatie vergaderingen voor, waar de
rechter-commissaris zal optreden als voorzitter. De verificatievergadering vindt plaats op de rechtbank en is het
moment waarop de schuldenlijsten, zoals opgesteld door de curator, worden vastgesteld.

Hoe wordt de boedel verdeeld?
Allereerst worden voor zover mogelijk, de boedelschulden betaald. Hieronder vallen het salaris van de curator,
huur en salaris na faillissementsdatum. Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte (preferente)
vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. Een eventueel
restant gaat naar de concurrente ("gewone") schuldeisers. Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het
restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers. Is er zelfs nu nog geld over, dan wordt dit uitgekeerd aan
de aandeelhouder(s) indien het een NV of een BV betreft. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat
het restant naar de gefailleerde zelf.

Hoe eindigt een faillissements procedure?
Een faillissement kan op de volgende manieren eindigen:
1. opheffing wegens gebrek aan baten: Zijn er onvoldoende baten om een bedrag uit te kunnen keren aan
anderen dan de boedelschuldeisers, dan wordt het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.
2. beëindiging wegens homologatie van het aangeboden akkoord:"De failliet kan eenmalig een akkoord
voorstellen aan de schuldeisers. Een dergelijk voorstel houdt vaak in dat de failliet een percentage van de
betreffende vordering betaalt, waartegenover hij voor het restant wordt bevrijd van zijn schulden.
3. opheffing wegens het verbindend worden van de slot-uitdelingslijst:Wanneer de boedel niet over
voldoende actief beschikt om een uitkering te verrichten aan de concurrente crediteuren, maar de
preferente crediteuren wel (deels) kunnen worden voldaan
4. opheffing vonnis rechtbank in hoger beroep door Gerechtshof
5. opheffing op verzoek gefailleerde en tegelijkertijd uitspreken van de toepassing schuldsaneringsregeling

Wat gebeurt er als een schuldenaar niet meewerkt tijdens de
faillissements procedure?
De schuldenaar is verplicht om volledige medewerking te verlenen en de curator te voorzien van alle benodigde
informatie. Dit is de zogenaamde Inlichtingenplicht. Wanneer de curator echter wordt tegengewerkt kan hij
dwangmaatregelen treffen. Heeft de schuldenaar nog voor de faillissementsverklaring bepaalde handelingen
verricht waardoor schuldeisers minder kans maken op het verhalen van schulden, dan kan de curator deze
handelingen weer ongedaan maken. Als de curator aanwijzingen vindt waaruit blijkt dat de bestuurders
misbruik hebben gemaakt van de gefailleerde rechtspersoon, dan kunnen zij privé aansprakelijk worden gesteld.

