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In control?!: to be or not to be

Volgens Graydon bevindt op dit moment 1 op de 5 bedrijven zich in de gevarenzone en 
loopt daarmee een bovengemiddeld risico op een faillissement af te stevenen. Volgens het 
CBS zijn in week 16 (13 tot en met 17 april) 60 bedrijven en instellingen (excl. eenmans- 
zaken) failliet gegaan. Dit zijn 29 minder dan in de week ervoor. Gezien de onzekerheid die 
de coronacrisis tot gevolg heeft, geldt hier het aloude gezegde ‘voorkomen is beter dan 
genezen’.

In onze waarneming zijn er drie fasen te onderscheiden, te weten:
1. Be in control - fase
2. Pre- faillissementsfase
3. Fase van faillissementsaanvraag.

Be in control: voorkom een faillissement!
Wat ons betreft ligt op deze fase de nadruk, te weten het voorkomen van een faillissement. 
In deze fase is het de kunst het risico van een faillissement af te wenden, aangezien  
‘repareren’ in deze periode nog tot de mogelijkheden behoort. Want repareren is veelal niet 
goed meer mogelijk bij een pre faillissementsfase en zelfs onmogelijk bij een besluit tot een  
faillissementsaanvraag.

Eshuis is uw “be in control” partner om een (mogelijk) faillissement te voorkomen dan wel 
de schade bij een faillissement zoveel mogelijk te voorkomen. Dit daar waar nodig en  
wenselijk in samenwerking met onze strategische partners.

“Be in control” kent (in willekeurige volgorde) de volgende aandachtsgebieden: 
1. Bedrijfsvoering
2. Financieel;
3. Fiscaal;
4. Juridisch;
5. Personeel.

We geven u, per aandachtsgebied, een aantal tips en suggesties om ‘in control’ te zijn  
en te blijven.
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Bedrijfsvoering: onderken de werking van uw businessmodel
Het actueel inzicht hebben in uw strategische koers en de vertaling naar de dagelijkse  
operatie is per definitie een vereiste. Zijn de zaken operationeel op orde? Werken de  
administratieve processen, zoals facturering en debiteurenbeheer naar behoren? Weet u 
waar u het geld verdient of verliest? Oftewel: heeft u, uw managementinformatie op orde?

Financieel: géén mooi weer verhalen!
Vanuit het financieel perspectief is het cruciaal de liquiditeit in uw onderneming op dage-
lijkse basis in beeld te hebben en met behulp van een liquiditeitsprognose de (toekomstige) 
ontwikkelingen op de voet te volgen. Maak dus een goed onderbouwde liquiditeits- 
prognose en hanteer hierbij -zover mogelijk- een realistisch scenario en een worst  
case scenario. Dus géén mooi weer verhalen!

Financiers zullen minimaal vragen om:
• Verwachte corona-impact op de business & cashflow c.q. verwachting 2020;
• Overzicht van de genomen/ te nemen maatregelen (om de liquiditeitsdruk te verlagen);
• Voorlopige cijfers 2019;
• Financieringsbehoefte onderbouwen;
• Liquiditeitsprognose voor minimaal 6 maanden, bij voorkeur 12 maanden;
• Bewijs dat zoveel mogelijk van de corona-overheidsregelingen gebruik wordt gemaakt/ 
is aangevraagd.

Fiscaal
Vanuit het fiscale perspectief zijn er – zonder volledig te willen zijn – tal van aandachtspun-
ten en vragen:
• Meld betalingsonmacht bij de Belastingdienst en het bedrijfspensioenfonds  
 (mede om bestuurdersaansprakelijkheid te beperken);
• Ga in overleg met de Belastingdienst om uitstel van betaling te krijgen of een betalings 
 regeling te treffen voor openstaande belastingschulden;
• Houd rekening met hoofdelijke aansprakelijkheid groepsmaatschappijen fiscale eenheid  
 BTW voor BTW schulden van de vennootschap die in zwaar weer is. Hetzelfde geldt  
 voor de fiscale eenheid VPB;
• Zijn alle contractuele verhoudingen tussen de vennootschappen onderling en de DGA  
 schriftelijk vastgelegd?;
• Heeft de vennootschap vorderingen op de DGA en/of gelieerde ondernemingen?;
• Heeft de DGA zich borg gesteld voor schulden van de vennootschap. Is dit een zakelijke  
 borgstelling dan mogelijk een verlies uit ROW. Is het een onzakelijke borgstelling dan 
 mogelijk afwikkeling via box 2?;
• Heeft de DGA of de aandeelhouderrechtspersoon het aandelenkapitaal van de  
 vennootschap in zwaar weer volgestort?;
• Wat is het risico van het terugbetalen van BTW op mogelijk onbetaald gebleven  
 crediteuren?;
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• Risico belaste vrijvalwinst op onbetaalde schulden bij einde faillissement. Bij een  
 beëindiging van een faillissement wegens een gebrek aan baten (het meest voorkomen 
 de einde van een faillissement) blijven alle schulden openstaan. In de toekomst kunnen  
 schuldeisers deze schulden weer proberen te innen mits het een faillissement van een  
 natuurlijk persoon betreft. In geval van een beëindiging van een faillissement van een  
 rechtspersoon zullen de onbetaald gebleven schulden in beginsel definitief oninbaar  
 blijven. ook kunnen verjaringstermijnen voor bepaalde vorderingen een rol spelen.  
 Dan verjaart na verloop van tijd een schuld. De fiscale kwijtscheldingswinstvrijstelling  
 is alleen van toepassing bij actief prijsgeven vorderingen door schuldeisers, wat zelden  
 aan de orde zal komen in geval van het faillissement van de debiteur;
• Indien er sprake is van een (vrijwillig) crediteurenakkoord en de kwijtscheldings- 
 winstvrijstelling zou van toepassing kunnen zijn, dan wordt de werking hiervan binnen  
 een fiscale eenheid vennootschapsbelasting mogelijk beperkt door artikel 15ac, lid 2  
 Wet Vpb. 1969;
• Met het verbreken van fiscale eenheden vennootschapsbelasting dient overigens  
 voorzichtig te worden omgegaan. De verbreking kan voor diverse fiscale regelingen  
 gevolgen hebben. Daarnaast zijn er waarderingsregels bij een verbreking voor  
 onderlinge schulden en vorderingen en met name in het zicht van liquidatie van  
 een dochtervennootschap;
• Denk aan tijdig BTW terugvragen indien de facturen door de klant niet meer betaald  
 worden vanwege faillissement. De 1-jaarstermijn van artikel 29, tweede lid Wet OB is  
 een fictie die veronderstelt dat de vordering oninbaar is geworden als 1 jaar is  
 verstreken na de uiterste betaaldatum van de factuur. Blijkt de oninbaarheid al eerder,  
 dan kan een te laat verzoek om teruggave van de BTW fataal zijn.

Juridisch
Vanuit het juridische perspectief is het van belang een passende rechtsvorm en organisa-
tiestructuur te kiezen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een BV of NV is bij bijvoorbeeld een 
eenmanszaak of een VOF sprake van een niet afgescheiden vermogen, hetgeen betekent 
dat u privé aansprakelijk bent.

Vervolgens is het van belang te kijken naar de zogenaamde interne en externe bestuurders-
aansprakelijkheid. Bij interne bestuurdersaansprakelijkheid (onder andere artikel 2:8 en 2:9 
BW) gaat het om de relatie tussen de bestuurder(s) en de vennootschap(pen) en de daarbij 
op de bestuurder(s) rustende verplichtingen tegenover de vennootschap(pen), kort gezegd 
de (behoorlijke) taakvervulling van de bestuurder aangaande de rechtspersoon. Een voor-
beeld dienaangaande: als bestuurder(s) dient men geen onverantwoorde risico’s te nemen 
welke de vennootschap(pen) benadelen en mag men niet in strijdt met de statuten van de 
vennootschap handelen.  

Van externe bestuurdersaansprakelijkheid kan sprake zijn als er sprake is van onbehoorlijk 
bestuur (artikel 2:138 BW – 2:248 BW) of onrechtmatig handelen. Onbehoorlijk bestuur is 
onder andere aan de orde wanneer niet (of niet tijdig) de jaarrekening(en) zijn  
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en geen (ordentelijke) administratie  
aangaande de vennootschap(pen) is bijgehouden.
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Van een onrechtmatige handelen is sprake als bijvoorbeeld:
• Een bestuurder vennootschap verplichtingen is aangegaan waarvan hij/zij op het  
 moment van aangaande van de verplichtingen dat de vennootschap deze niet (volledig)  
 zou kunnen nakomen (HR: Beklamelnorm);
• Vermogensbestanddelen van de vennootschap(pen) worden verkocht welke de  
 (gezamenlijke) schuldeisers van de vennootschap(pen) kunnen benadelen; het  
 zogenaamde Pauliana leerstuk (artikel 42 en 47 Fw);
• Het (onrechtmatig) selectief betalen van (bevriende) schuldeisers op het moment dat  
 een faillissement onafwendbaar is;
• Sprake is van overtreding van aandeleninkoop-en uitkeringsbeperkingen volgens het  
 vennootschapsrecht. Te denken valt aan dividenduitkeringen waardoor de  
 liquiditeitspositie van de vennootschap in gevaar komt dan wel kan komen;
• Niet wordt voldaan aan de op het bestuur rustende wettelijke verplichtingen.

Tips/ checklist ter voorkoming bestuurdersaansprakelijkheid:
1. Vraag een jurist of deskundige om advies als u twijfels hebt over de gang van zaken.  
 Eshuis kan u indien gewenst dienaangaande in contact brengen met een specialist.
2. Sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af en bestudeer goed de  
 polisvoorwaarden inzake de dekking.
3. Bij twijfel of u de bestuurdersfunctie wel aankunt of zijn er twijfels over de gang van  
 zaken, begin er niet aan alvorens met een specialist hierover te hebben overlegd. 
 Dat ziet u in de praktijk nog wel eens bij verenigingen.
4. Zorg dat de boekhouding (in digitale en fysieke vorm) altijd op orde is, de jaarrekening  
 tijdig wordt opgemaakt en dat er tijdig wordt gedeponeerd. Geef geen verkeerde  
 voorstelling van zaken.
5. Bereid beslissingen met vergaande financiële consequenties goed voor, verricht  
 gedegen onderzoek en leg afspraken schriftelijk vast. Laat u dienaangaande bij voorkeur  
 door specialisten (boekhoudkundig, fiscaal en juridisch) bijstaan.
6. Ga geen verplichtingen aan namens de vennootschap terwijl u weet, dan wel verwacht  
 dat deze verplichtingen niet kunnen worden nagekomen.
7. Ga in het zicht van faillissement geen nadelige verplichtingen aan namens de  
 onderneming en ga geen selectieve betalingen verrichten aan bijvoorbeeld bevriende  
 schuldeisers. Bij twijfel raadpleeg eerst een juridisch specialist in deze.
8. Zorg voor een goede kredietbewaking. Verstrek geen lening zonder daartegenover  
 voldoende zekerheden te bedingen en ga geen lening aan waarbij onevenredig veel  
 zekerheden aan de financier verstrekt worden.
9. Koop geen activa voor een veel te hoge prijs en verkoop deze niet voor een veel te  
 lage prijs.
10. Houdt u aan de statuten van de vennootschap(pen) en afspraken met aandeelhouders  
 en commissarissen. Soms is voorafgaande goedkeuring voor bepaalde bestuurs- 
 besluiten of zijn handelingen van de aandeelhouders of commissarissen vereist.  
 Bij twijfel raadpleeg eerst een juridisch specialist in deze.
11. Handel alleen in het belang van de vennootschap en niet in uw eigen belang.  
 Belangenverstrengeling wordt zwaar aangerekend. Bij twijfel raadpleeg eerst een  
 juridisch specialist in deze.
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12. Wacht niet te lang met het aanvragen van faillissement als duidelijk is dat de onde- 
 rneming zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. Onttrek geen gelden aan de  
 onderneming en laat het bestuur van de onderneming niet over aan ondeskundige  
 derden of stromannen, of laat de onderneming niet achter zonder bestuurder.  
 Laat u begeleiden door een specialist in deze voor wat betreft het aanvragen van  
 het faillissement.
13. Meld betalingsonmacht tijdig aan het Pensioenfonds, UWV/bedrijfsvereniging en  
 Belastingdienst.
14. Laat u als bestuurder décharge verlenen. Bij een vereniging laat de ALV décharge  
 verlenen. Bij twijfel raadpleeg eerst een juridisch specialist in deze. Neemt u een  
 bestuursfunctie over, laat dan de status van financiën en het beleid vastleggen.  
 Onderzoek voorafgaande de financiële gegoedheid van de vennootschap.

Personeel
Een belangrijk aandachtsgebied binnen uw onderneming is natuurlijk uw personeel.  
Het liefst wilt u uw personeel bij u houden en met hen de toekomst in. Maar als het water u 
aan de lippen staat, is er soms geen andere optie dan afscheid te nemen van één of  
meerdere medewerkers. Als – tezamen met de andere maatregelen – een faillissement  
op deze manier afgewend kan worden, betekent dat mogelijk zelfs baanbehoud voor uw 
overige medewerkers.

Breng daarom tijdig uw personeelskosten in beeld en stel vast waar u een kostenbesparing 
moet realiseren om zo het hoofd boven water te houden. Uiteraard met oog voor (de toe-
komst van) uw organisatie; welke functies/medewerkers zijn absoluut noodzakelijk voor uw 
bedrijfsvoering? Wat zijn cruciale posities binnen uw onderneming en zonder welke mede-
werkers kan uw onderneming niet draaiende gehouden worden? En binnen welke functies 
is een reorganisatie onvermijdelijk c.q. noodzakelijk? 

Afscheid nemen van één of meer medewerkers wegens bedrijfseconomische redenen kan 
op verschillende manieren: met wederzijds goedvinden of via een ontslagprocedure bij het 
UWV. 

• Wederzijds goedvinden
Samen met uw medewerker probeert u tot een einde van het dienstverband te komen. De 
voorwaarden hiervoor legt u vast in een vaststellingsovereenkomst. In de praktijk blijkt dit 
voor alle partijen vaak de meest prettige en de snelste route. U blijft met elkaar in gesprek. 
Hoewel het vraagt om passende onderhandelingen (over bijvoorbeeld een ontslagvergoe-
ding, opname van vakantiedagen, vrijstelling van werk, etc.), komt u uiteindelijk tot een op-
lossing waar beide partijen achter kunnen staan. Belangrijk om te weten: ook via deze route 
behoudt uw medewerker zijn aanspraken op een WW-uitkering.  
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• Ontslagprocedure UWV
Komt u er onverhoopt samen niet uit? Dan kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het 
UWV om bedrijfseconomische redenen. In de ontslagaanvraag onderbouwt u (uitgebreid!) 
de redenen voor het ontslag, meestal vergezeld van jaarcijfers en prognoses. U moet aan-
nemelijk maken dat er structureel arbeidsplaatsen vervallen. U bent gebonden aan een 
bepaalde ontslagvolgorde én u moet aantonen dat er geen mogelijkheden tot herplaatsing 
van de medewerkers bestaan.

Oordeelt het UWV dat er inderdaad voldoende reden is voor ontslag, dan verleent zij u een 
ontslagvergunning. Met deze ontslagvergunning kunt u de arbeidsovereenkomst eenzijdig 
opzeggen en heeft u de instemming van uw medewerker dus niet nodig. Wel bent u in 
deze situatie de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. 

In overleg met u wordt bepaald met welke route we starten; gaan we eerst met de mede-
werkers zelf in gesprek en sluiten we vaststellingsovereenkomsten of gaan we direct naar 
het UWV? Zelfs een combinatie van beide routes is goed mogelijk! Houd er rekening mee 
dat ontslag van personeel de nodige voorbereidings- en proceduretijd kosten, waarna u 
bovendien nog de opzegtermijnen in acht moet nemen. Begin hier dus niet te laat mee!

Gedurende het gehele proces wordt u begeleid door onze arbeidsrechtjuristen. Zij kun-
nen de ontslagaanvraag en/of vaststellingsovereenkomsten voor u opstellen, afspiegelen, 
contact met het UWV onderhouden, onderhandelingen met de medewerkers voeren, een 
reactie geven op het verweer van de medewerker, etc.  Indien nodig schakelen we onze 
financieel specialisten in ten behoeve van de financiële onderbouwing.

Pre- faillissementsfase
Alvorens een bedrijf failliet wordt verklaard moet eerst een faillissementsaanvraag worden 
ingediend. Deze aanvraag kan de ondernemer zelf indienen op het moment dat hij inschat 
dat hij niet langer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. De aanvraag kan daarnaast 
worden ingediend door de schuldeisers. Deze schuldeisers moeten dan wel aantonen dat 
de ondernemer zijn rekeningen niet meer kan betalen.
We adviseren u in deze fase een advocaat in de arm te nemen om u bij te staan in het 
voorkomen van het faillissement danwel u te begeleiden in de periode voorafgaand aan en 
tijdens het faillissement om zo verdere schade zoveel als mogelijk te voorkomen. Vanaf het 
moment namelijk dat de aanvraag is ingediend mag u verschillende activiteiten niet langer 
doen. Om te voorkomen dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld, zoals hiervoor 
beschreven, is begeleiding van een advocaat op zijn plaats, zo is onze ervaring.
Eshuis kan u, indien gewenst, dienaangaande in contact brengen met een specialist.
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Fase van faillissementsbehandeling
De rechter zal het faillissementsverzoek van de schuldeiser gedurende een faillissements-
zitting die u voorafgaand bekend wordt gemaakt behandelen en oordelen of aan alle eisen 
voor het uitspreken van een faillissement is voldaan. U als ondernemer/bestuurder hebt 
tijdens deze zitting de mogelijkheid, indien gewenst met behulp van een door u ingescha-
kelde advocaat, de mogelijkheid om verweer te voeren, bijvoorbeeld omdat u kunt aanto-
nen dat de schulden worden afbetaald en er geen toestand aanwezig is van opgehouden 
te hebben betalen. Voorts, indien het faillissement van u als ondernemer in privé wordt ver-
zocht, hebt u voorafgaand en zelfs nog ter zitting de mogelijkheid om de wettelijke regeling 
schuldsanering natuurlijke personen te verzoeken zodat, indien toegelaten, een faillisse-
ment niet zal worden uitgesproken van u in privé.

De rechter kan inzake het faillissementsverzoek in beginsel als volgt oordelen:
1. Faillissement van de vennootschap, natuurlijk persoon/ondernemer wordt uitgesproken;
2. De behandeling van het faillissement wordt aangehouden tot een nadere datum,  
 bijvoorbeeld omdat nadere informatie dient te worden aangeleverd door de verzoeker  
 en/of de wederpartij dan wel dat de natuurlijk persoon/ondernemer ter zitting toegang  
 vraagt tot de wettelijke regeling schuldsanering natuurlijke personen;
3. Het faillissementsverzoek wordt afgewezen.

Indien de uitspraak is dat de vennootschap in staat van faillissement verkeert, dan wordt 
diezelfde dag een curator aangesteld alsmede een rechter-commissaris benoemd. Vanaf 
het moment van het faillissement heeft te gelden dat de vennootschap/bestuurder/on-
dernemer niet meer vrijelijk mag beschikken over het vermogen van de onderneming. Dit 
betekent dat de curator vanaf dat moment feitelijk het roer overneemt en alle belangrijke 
(financiële) beslissingen door de curator worden genomen en/of moeten worden goedge-
keurd.  Het faillissement wordt officieel bekend gemaakt via de Staatscourant en het faillis-
sement wordt opgenomen in de openbare registers van de Kamer van Koophandel.

De voornaamste taak van de curator is het inventariseren, beheren en liquideren van het 
vermogen van de failliet (vennootschap/ondernemer). 
Dienaangaande moet de curator de gehele (digitale en fysieke) administratie van de onder-
neming veiligstellen en toetsen. De curator is bij wet eveneens gerechtigd volledige inzage 
te vorderen betreffende alle digitale en fysieke correspondentie aangaande de onderne-
ming. De curator heeft eveneens het wettelijk recht om overeenkomsten te beëindigen 
dan wel te continueren. De curator inventariseert de totale schuldlast van de onderneming, 
brengt de schuldeisers in kaart en beziet en hoe de schuldeiser kunnen worden voldaan.

Bij het faillissement moet u rekening houden met het feit dat u:
• In geval van een privé faillissement niet mag verhuizen zonder toestemming van  
 de curator;
• Niets meer mag verkopen, verhuren of anderszins vervreemden c.q. contracten afsluiten  
 aangaande de failliete onderneming;
• Moet meewerken met de curator en hem van alle informatie moet voorzien welke  
 relevant is voor de voornoemde taakuitoefening, in essentie het maximale bedrag uit  
 te keren aan de gezamenlijke schuldeisers van de failliete onderneming.
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De curator zal van zijn bevindingen en stand van zaken aangaande de behandeling van 
het faillissement drie maandelijks een faillissementsbeslag opstellen. Ten aanzien van 
rechtspersonen is het voornoemde faillissementsverslag openbaar. Ten aanzien van privé 
personen is het faillissementsverslag niet openbaar. Schuldeisers kunnen zich alsdan tot de 
curator wenden voor informatie dan wel de faillissementsgriffie van de rechtbank waar het 
faillissement is uitgesproken.

Indien de curator u vragen stelt waarvan u niet weet hoe te antwoorden dan wel dat u op 
voorhand wilt weten wat de consequenties zijn van uw antwoorden, kan Eshuis u, indien 
gewenst, in contact brengen met een specialist. U kunt dan bij de deze specialist ook  
terecht voor verdere vragen omtrent de behandeling en afwikkeling van een faillissement 
en wat uw rechten en plichten in deze zijn.

Tot slot
Wij beogen met deze advieswijzer een beeld te geven, hoe u een faillissement kunt  
afwenden, vanuit onze visie dat we liever helpen voorkomen dan genezen. Deze advies-
wijzer geeft daarmee een richting en heeft per definitie niet het doel volledig te zijn. Wilt u 
sparren over uw situatie, neem dan contact op met uw accountmanager of met  
Mark de Lat, organisatieadviseur en partner bij Eshuis. Hij is bereikbaar via 06 211 31 252.
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