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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Wat gaat er vooraf aan een faillissement? p.2

Wat gebeurt er met uw onderneming bij een faillissement? p.5

Wat gebeurt er met de schulden en schuldeisers? p.7

Wat komt er kijken bij een doorstart van de onderneming? p.8

De economische situatie als gevolg van de coronacrisis zal tot 

gevolg hebben dat veel ondernemingen niet langer aan hun 

verplichtingen kunnen voldoen. Dit kan een reden zijn voor het 

aanvragen van een faillissement.

Het is natuurlijk te hopen dat dit uw eigen onderneming niet treft. 

Maar het is wel aan te raden om u in te lezen in wat er allemaal 

bij een eventueel faillissement komt kijken. Hoe verloopt een 

faillissement eigenlijk? Hoe loopt het af? En wat gebeurt er met de 

werknemers?

https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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Weet wat u te wachten staat bij een dreigend faillissement

De economische crisis, veroorzaakt door de coronapandemie, zal naar verwachting een groot aantal faillissementen 
tot gevolg hebben. Al is het te hopen dat het uw onderneming niet treft, toch is het goed om voorbereid te zijn. Lees 
in de stappen hieronder hoe een faillissement verloopt, wat er gebeurt met de werknemers, en hoe de onderneming 
een doorstart kan maken.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Wees voorbereid op een dreigend faillissement

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Wat gaat er vooraf aan een faillissement?

 ARTIKEL Onderneming in zwaar weer

Merkt u dat uw bedrijf niet helemaal ‘gezond’ is, schakel dan een externe partij in. Die kan onderzoeken 
waar de oorzaken van uw problemen liggen en welke redmiddelen u nog kunt inzetten om een faillissement 
te vermijden. Lees in dit artikel welke mogelijkheden u heeft als uw onderneming in zwaar weer zit. Waar 
liggen voor u de kansen? En bij welke partijen kunt u terecht?

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/toolbox/wees-voorbereid-op-een-dreigend-faillissement.html
https://www.rendement.nl/faillissement/verdiepingsartikel/onderneming-in-zwaar-weer.html
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 V & A Wat houdt surseance van betaling precies in?

Een surseance van betaling houdt in dat uw organisatie gedurende een bepaalde periode uitstel van 
betaling krijgt voor openstaande schulden. Zo is er tijd om orde op zaken te stellen. Sommige schulden 
zijn echter niet uit te stellen, zoals belastingschulden en schulden bij hypotheekverschaffers. 

Opmerkingen

 NIEUWS Voorstel onderhands akkoord bij dreigend faillissement

Organisaties voor wie een faillissement dreigt, kunnen straks een onderhands akkoord kunnen sluiten met 
hun schuldeisers en aandeelhouders. Lees mee over het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken in dit 
nieuwsbericht.

Opmerkingen

 NIEUWS Faillissementswet krijgt groen licht van Tweede Kamer

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) ter voorkoming van faillissement is aangenomen door 
de Tweede Kamer. Deze wet heeft als doel het voor ondernemingen in financiële moeilijkheden eenvoudiger 
te maken om problematische schulden te herstructureren en een faillissement te voorkomen, door middel 
van een akkoord met hun schuldeisers.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/vraag-en-antwoord/wat-is-surseance-van-betaling
https://www.rendement.nl/faillissement/nieuws/voorstel-onderhands-akkoord-bij-dreigend-faillissement.html
https://www.rendement.nl/faillissement/nieuws/faillissementswet-krijgt-groen-licht-van-tweede-kamer.html
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 V & A Wat is een pre-pack?

Een pre-pack is een procedure die plaatsvindt voordat een onderneming failliet wordt verklaard. Hierbij 
kijkt de beoogd curator al voor de faillissementsuitspraak naar mogelijkheden van een doorstart. Lees hier 
hoe de procedure er verder uit ziet.

Opmerkingen

 ARTIKEL Doorstart met pre-pack onzeker na uitspraak Europees hof

De populariteit van het pre-pack om snel en efficiënt een doorstart te maken, is al enige tijd tanende. En 
door een recente ontwikkeling is de pre-pack voor u als ondernemer waarschijnlijk geen optie meer. Lees 
waarom, in dit artikel over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de pre-pack.

Opmerkingen

 NIEUWS  

De Wet modernisering faillissementsprocedure is ingevoerd. Met de nieuwe wet is informatie over 
besluiten van de rechter dankzij digitale hulpmiddelen straks sneller beschikbaar. In dit nieuwbericht leest u 
hoe de procedure rondom faillissementen door deze wet efficiënter en transparanter moet worden

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/vraag-en-antwoord/wat-is-een-pre-pack-faillissement
https://www.rendement.nl/faillissement/verdiepingsartikel/doorstart-met-behulp-van-pre-pack-onzeker-na-uitspraak-europees-hof.html
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Stap 3 Wat gebeurt er met uw onderneming bij een faillissement?

 STAppENpLAN Wat gebeurt er als u failliet verklaard wordt?

Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij een faillissement? Ieder faillissement is anders, maar dit 
stappenplan geeft weer hoe een faillissement doorgaans verloopt. Dit stappenplan geeft een overzicht van 
de gebeurtenissen, van faillissementsaanvraag tot afwikkeling, vanuit het perspectief van de ondernemer.

Opmerkingen

 ARTIKEL Het optreden van de curator bij faillissement

Bij een faillissement stelt de rechtbank een curator aan. Dit is bijna altijd een advocaat die het beheer over 
de boedel van degene die failliet is verklaard, overneemt. Lees in dit artikel welke taken een curator heeft, 
hoe hij die vervult, en wat zijn rechten daarbij zijn.

Opmerkingen

 V & A Wat is paulianeus handelen?

Bij het onderzoek naar paulianeus handelen let de curator op de rechtshandelingen die u voor de datum 
van het faillissement hebt verricht, en waardoor schuldeisers zijn benadeeld. Lees hier welke handelingen 
daaronder vallen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/tools/wat-gebeurt-er-als-uw-onderneming-failliet-gaat.html
https://www.rendement.nl/faillissement/verdiepingsartikel/het-optreden-van-de-curator-bij-faillissement.html
https://www.rendement.nl/faillissement/vraag-en-antwoord/wat-is-paulianeus-handelen
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 ARTIKEL Bestuurder die een te grote verplichting aangaat is aansprakelijk

Als uw bv failliet gaat omdat u daarmee te grote verplichtingen aanging, bent u als bestuurder persoonlijk 
aansprakelijk. Dit klinkt logisch en eerlijk, maar zorgt in de praktijk toch voor veel discussie. Want wanneer 
is een verplichting te groot? Is dat alleen achteraf te beoordelen, of ook vooraf te voorzien? Lees in dit 
artikel meer over die afweging, en hoe de discussie te voorkomen.

Opmerkingen

 V & A Welke rechten heeft de OR bij surseance en faillissement?

Het bedrijf heeft surseance van betaling aangevraagd en het is de verwachting dat een faillissement snel 
zal volgen. Welke rechten heeft de OR bij surseance van betaling en faillissement? En wie moet die rechten 
respecteren? Lees hier het antwoord op die vragen.

Opmerkingen

 STAppENpLAN Het lot van uw werknemers bij een faillissement

Wat gebeurt er met de werknemers van de onderneming als een faillissement wordt uitgesproken? In dit 
stappenplan leest u met welke stappen uw werknemers te maken krijgen, en welke rechten en regelingen er 
voor hen zijn.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/verdiepingsartikel/bestuurder-die-een-te-grote-verplichting-aangaat-is-aansprakelijk.html
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/vraag-en-antwoord/welke-rechten-heeft-de-ondernemingsraad-bij-surseance-van-betaling-en-faillissement
https://www.rendement.nl/faillissement/tools/het-lot-van-uw-werknemers-bij-een-faillissement.html
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 V & A Wanneer is een faillissement afgelopen?

Als het faillissement na soms jaren afgewikkeld kan worden, zijn er verschillende manieren waarop hoe 
een faillissement kan eindigen. Dit verschil zit hem veelal in aan welke schuldeisers wel en welke niet kan 
worden voldaan. Lees hier de verschillende wijzen waarop een faillissement afgewikkeld kan worden.

Opmerkingen

Stap 4 Wat gebeurt er met de schulden en schuldeisers bij een faillissement?

 NIEUWS Het verschil: rangorde bij faillissement

Bij het afwikkelen van een faillissement worden schuldeisers naar rangorde uitbetaald. Er is onderscheid 
tussen boedelvorderingen, preferente vorderingen en concurrente vorderingen. In dit bericht staat wat het 
verschil is tussen deze vorderingen, en waar in de rangorde ze vallen.

Opmerkingen

 INFOGRApHIC De volgorde van schuldeisers bij een faillissement

Nadat de rechtbank een faillissement heeft uitgesproken, hebben schuldeisers met vorderingen hoog in 
de rangorde een grotere kans op betaling. Bekijk in deze infographic welke vordering waar in de rangorde 
staat.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/vraag-en-antwoord/wanneer-is-een-faillissement-afgerond
https://www.rendement.nl/faillissement/nieuws/het-verschil-rangorde-bij-faillissement.html
https://www.rendement.nl/faillissement/infographics/de-volgorde-van-schuldeisers-bij-een-faillissement.html
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 V & A Wat gebeurt er met cadeaubonnen voor een failliete onderneming?

Mensen die nog cadeaubonnen  hebben liggen van een failliet verklaarde winkel, vallen onder de 
schuldeisers. Wat kunnen ze dan nog met hun cadeaubon? Mag de winkel ze toch tijdelijk accepteren? Lees 
hier wat cadeaubonhouders kunnen doen.

Opmerkingen

Stap 5 Wat komt er kijken bij een eventuele doorstart van de onderneming?

 STAppENpLAN Uw failliete onderneming voortzetten met een doorstart

Als een faillissement niet meer tegen te houden is, kunt u mogelijk de onderneming in een kleinere vorm 
voortzetten met een doorstart. Lees in dit stappenplan de stappen die u kunt nemen om zelf een doorstart 
te maken met uw failliete onderneming.

Opmerkingen

 ARTIKEL De positie van een werknemer bij een doorstart na faillissement

Als een onderneming na een faillissement een doorstart maakt, kan (een deel van) het personeel mogelijk 
zijn baan behouden. Hierbij vallen wel een aantal beschermende bepalingen voor de werknemer weg. Dit 
artikel geeft een overzicht van de regels rondom de overname van personeel bij een doorstart.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/vraag-en-antwoord/wat-gebeurt-er-met-cadeaubonnen-voor-een-failliete-onderneming
https://www.rendement.nl/faillissement/tools/uw-failliete-onderneming-voortzetten-met-een-doorstart.html
https://www.rendement.nl/faillissement/verdiepingsartikel/de-positie-van-een-werknemer-bij-een-doorstart-na-faillissement.html


9

 NIEUWS Werknemers mogen blijven na doorstart bij faillissement

Momenteel is er geen wettelijke regelgeving die bepaalt wat de rechten van werknemers zijn die betrokken 
zijn bij een doorstart na een faillissement. In dit nieuwsbericht leest u meer over het wetsvoorstel, waarmee 
betrokken werknemers het recht krijgen om onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst te komen bij de 
werkgever die de organisatie overneemt.

Opmerkingen

 NIEUWS Ondernemingsraad belangrijke partij bij doorstart

Een ondernemingsraad (OR) heeft bij een faillissement vaak het nakijken. Is er echter sprake van een 
doorstart na faillissement, dan heeft de OR adviesrecht! In dit nieuwsbericht leest u de twee uitspraken van 
de Hoge Raad die de positie van zowel werknemers als de OR hebben versterkt.

Opmerkingen

 NIEUWS Wettelijk adviesrecht OR en PVT bij doorstart

Zowel de ondernemingsraad (OR) als de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moeten wettelijk adviesrecht 
krijgen op een voorgenomen doorstart van een organisatie. Lees in dit nieuwsbericht meer over het 
wetsvoorstel dat dit moet gaan regelen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/nieuws/werknemers-mogen-blijven-na-doorstart-bij-faillissement.html
https://www.rendement.nl/adviesrecht/nieuws/or-belangrijke-partij-bij-doorstart.html
https://www.rendement.nl/adviesrecht/nieuws/wettelijk-adviesrecht-or-en-pvt-bij-doorstart.html
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 ARTIKEL OR heeft wél adviesrecht bij doorstart na faillissement

Het aanvragen van een faillissement is niet adviesplichtig. Terwijl een faillissement ongeveer het ergste is 
wat een werknemer en OR kan overkomen. Dit artikel gaat uitgebreid in op de uitspraken die de positie van 
de OR versterken, en hoe de OR die positie kan gebruiken.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over faillissementen, kunt u die 
voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag via rende-
ment.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/verdiepingsartikel/or-heeft-wel-adviesrecht-bij-doorstart-na-faillissement.html
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