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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Wat gaat er vooraf aan een faillissement? p.2

Kunt u een onderhands akkoord sluiten onder de WHOA? p.4

Wat gebeurt er met uw onderneming bij een faillissement? p.6

Wat gebeurt er met de bestuurder bij een faillissement? p.8

Wat gebeurt er met de schulden en schuldeisers? p.9

Wat komt er kijken bij een doorstart van de onderneming? p.10

Nu de coronasteunmaatregelen beëindigd zijn, zullen veel 

ondernemingen alsnog 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?
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Weet wat u te wachten staat bij een dreigend faillissement

De steunmaatregelen die opgezet waren tijdens de coronapandemie, hebben het aantal faillissementen buitengewoon 
laag gehouden. Nu deze maatregelen aflopen, zal naar verwachting een groot aantal ondernemingen alsnog failliet 
gaan. 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, hoe u een onderhands akkoord kunt sluiten, wat er gebeurt met de 
werknemers, en hoe de onderneming een doorstart kan maken.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zo bent u 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/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

 STAppEnpLAn Surseance van betaling aanvragen

Een surseance van betaling houdt in dat uw organisatie voor een bepaalde periode (meestal anderhalf 
jaar) uitstel van betaling krijgt. Dit kan een uitkomst zijn als uw onderneming wat ademruimte nodig 
heeft om orde op zaken te stellen. In de periode van surseance van betaling heeft u de gelegenheid om 
betalingsregelingen te treffen met schuldeisers. Gebruik dit stappenplan om tijdig surseance van betaling 
aan te vragen, en de vervolgstappen te nemen.

Opmerkingen

 nIEUWS Faillissement aanvragen of toch een akkoord sluiten?

Als een schuldeiser na vergeefse pogingen nog steeds niet wordt betaald door zijn klant, zal hij zich 
genoodzaakt zien om het faillissement van de wanbetaler aan te vragen. Toch heeft de schuldeiser vaak 
nog andere mogelijkheden, zoals een minnelijk akkoord met een betalingsregeling. Daarnaast kan een 
schuldenaar onder de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) een akkoord bereiken met de 
schuldeisers, als  de meerderheid van de schuldeisers daar mee instemt.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/vraag-en-antwoord/wat-is-surseance-van-betaling
https://www.rendement.nl/faillissement/tools/surseance-van-betaling-aanvragen.html
https://www.rendement.nl/faillissement/nieuws/faillissement-aanvragen-of-toch-een-akkoord-sluiten.html
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 InFOGRApHIC Stoppen met uw onderneming

U kunt ook kijken of het mogelijk is om zelf uw onderneming te beëindigen. Mocht dit een mogelijkheid 
zijn, dan kunt u nog steeds niet zomaar de deur op slot draaien. De aandachtspunten in deze infographic 
moet u in elk geval nog afvinken bij een bedrijfsbeëindiging, vóórdat u definitief de stekker eruit kunt 
trekken.

Opmerkingen

Stap 3 Kunt u een onderhands akkoord sluiten onder de WHOA?

 VIdEO WHOA kan faillissement in de kiem smoren

De WHOA maakt het voor meer ondernemingen mogelijk om door herstructurering te overleven. Jurry 
Brand licht de wet toe in 1 minuut.

Opmerkingen

 ARTIKEL De inwerkingtreding van de WHOA

De WHOA die per 1 januari 2021 in werking is getreden, maakt het mogelijk dat uw onderneming een 
onderhands akkoord bereikt, doordat de meerderheid van de schuldeisers ermee hebben ingestemd. Dit 
heeft als gevolg dat een individuele schuldeiser niet meer kan dwarsliggen. Lees in dit verdiepingsartikel 
wat daar de voorwaarden voor zijn, en hoe de procedure verder verloopt.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/infographics/stoppen-met-uw-onderneming.html
https://www.rendement.nl/faillissement/tools/whoa-kan-faillissement-in-de-kiem-smoren.html
https://www.rendement.nl/faillissement/verdiepingsartikel/de-inwerkingtreding-van-de-wet-homologatie-onderhands-akkoord-whoa.html
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 V & A Wat is het verschil tussen een openbare en besloten procedure?

Aan een besloten WHOA-procedure wordt geen ruchtbaarheid gegeven. De zittingen bij de rechtbank zijn 
achter gesloten deuren. Een openbare procedure komt wél in de publiciteit. Zittingen zijn openbaar en het 
akkoord komt in het Insolventieregister van de rechtbanken. Ook wordt de procedure geregistreerd in het 
Handelsregister. In deze Vraag & Antwoord leest u de voor- en nadelen van beide vormen.

Opmerkingen

 ARTIKEL De Belastingdienst en de Wet homologatie onderhands akkoord

De Belastingdienst is een belangrijke speler bij een schuldeisersakkoord, aangezien ze ruimere 
verhaalsmogelijkheden en voorrechten heeft dan gewone crediteuren. De fiscus heeft bekendgemaakt 
dat hij in principe zal instemmen met een voorgesteld akkoord, mits voldaan wordt aan een aantal 
voorwaarden. Lees welke voorwaarden dit zijn in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 nIEUWS Eerste rechtsuitspraken onder WHOA zijn een feit

Er zijn in januari 2021 voor het eerst uitspraken gedaan in rechtszaken die onder de WHOA vallen. Als een 
organisatie een onderhands akkoord te bereikt met schuldeisers, moet dit bindend worden verklaard door 
een rechter. In dit nieuwsartikel leest u een van de uitspraken.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-een-openbare-en-een-besloten-whoa-procedure
https://www.rendement.nl/faillissement/verdiepingsartikel/de-belastingdienst-en-de-wet-homologatie-onderhands-akkoord.html
https://www.rendement.nl/faillissement/nieuws/eerste-rechtsuitspraken-onder-whoa-zijn-een-feit.html
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 nIEUWS Achterstallige pensioenpremie valt buiten WHOA-akkoord

Een onderneming die in zwaar weer zit kan onder de Faillissementswet een akkoord sluiten met 
schuldeisers om schulden te saneren. Maar een schuld aan een pensioenfonds kan de onderneming 
daarmee niet wegpoetsen, zo oordeelt de Hoge Raad. Lees in dit nieuwsartikel wat de consequenties van 
deze uitspraak zijn voor toekomstige WHOA-akkoorden.

Opmerkingen

Stap 4 Wat gebeurt er met uw onderneming bij een faillissement?

 STAppEnpLAn Wat gebeurt er als uw onderneming failliet gaat?

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 verdiepingsartikel welke taken een 
curator heeft, hoe hij die vervult, en wat zijn rechten daarbij zijn.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/nieuws/achterstallige-pensioenpremie-valt-buiten-whoa-akkoord.html
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
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 nIEUWS Verificatievergadering bij een faillissement

Bij het aanvragen van een faillissement van een onderneming speelt de curator een belangrijke rol. Zo 
bekijkt hij in een verificatievergadering de schulden van de failliet en doet een voorstel aan de schuldeisers. 
Wat komt er allemaal kijken bij een verificatievergadering? U leest het in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 nIEUWS Vragen over: faillissementsfraude

Het Openbaar Ministerie meldt dat er bij een kwart van de faillissementen in Nederland sprake zou zijn 
van fraude. Wat houdt faillissementsfraude in? In dit nieuwsartikel staan de meest voorkomende vormen 
van faillissementsfraude op een rijtje.

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.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/nieuws/verificatievergadering-bij-een-faillissement.html
https://www.rendement.nl/faillissement/nieuws/vragen-over-faillissementsfraude.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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Opmerkingen

 nIEUWS Vragen over: het openbaar faillissementsverslag

Als een faillissement is uitgesproken, is vooral de curator nog aan zet. Want ook na deze uitspraak valt er 
nog het een en ander te regelen. Zo is de curator verplicht om om de drie maanden, voor zover de rechter-
commissaris geen andere termijn heeft gesteld, een openbaar faillissementsverslag te maken. Lees in dit 
nieuwsartikel wat daar in staat.

Opmerkingen

 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. In deze Vraag en Antwoord staan de verschillende wijzen waarop een faillissement 
afgewikkeld kan worden.

Opmerkingen

Stap 5 Wat gebeurt er met de bestuurder bij een faillissement?

 VIdEO Bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn

Schuldeisers kunnen de bestuurder van een bv bij een faillissement soms persoonlijk aansprakelijk stellen 
voor hun schade. Er zijn vier gronden waarop dit kan, de redactie van Rendement licht ze toe in 1 minuut.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/nieuws/vragen-over-het-openbaar-faillissementsverslag.html
https://www.rendement.nl/faillissement/vraag-en-antwoord/wanneer-is-een-faillissement-afgerond
https://www.rendement.nl/bestuurdersaansprakelijkheid/tools/bestuurder-kan-persoonlijk-aansprakelijk-zijn.html
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Opmerkingen

 ARTIKEL Bestuurder die een te grote verplichting aangaat aansprakelijk

Als uw bv failliet gaat omdat u daarmee te grote verplichtingen aanging, bent u als bestuurder persoonlijk 
aansprakelijk. Dat principe klinkt misschien logisch en eerlijk, maar het zorgt in de praktijk toch voor veel 
discussie. Dit verdiepingsartikel zet de argumenten op een rijtje.

Opmerkingen

 V & A Welke rechtshandelingen vallen onder 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 in deze Vraag & 
Antwoord welke handelingen daaronder vallen.

Opmerkingen

Stap 6 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 nieuwsartikel staat 
wat het verschil is tussen deze vorderingen, en waar in de rangorde ze vallen.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/verdiepingsartikel/bestuurder-die-een-te-grote-verplichting-aangaat-is-aansprakelijk.html
https://www.rendement.nl/faillissement/vraag-en-antwoord/wat-is-paulianeus-handelen
https://www.rendement.nl/faillissement/nieuws/het-verschil-rangorde-bij-faillissement.html
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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

 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? 
Deze Vraag & Antwoord legt uit wat cadeaubonhouders nog kunnen doen.

Opmerkingen

Stap 7 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.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/infographics/de-volgorde-van-schuldeisers-bij-een-faillissement.html
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
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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 
verdiepingsartikel geeft een overzicht van de regels rondom de overname van personeel bij een doorstart.

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 nieuwsartikel 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 nieuwsartikel meer over het 
wetsvoorstel dat dit moet gaan regelen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/faillissement/verdiepingsartikel/de-positie-van-een-werknemer-bij-een-doorstart-na-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 verdiepingsartikel 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 vijf werkdagen een antwoord.

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