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Wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

'Het huidige economische tij leidt tot een hoog aantal faillissementen. (...) De huidige omstandigheden maken dat ik wil bezien of 

de Faillissementswet zelf op onderdelen verbeterd kan worden. Zo moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat het wettelijk 

kader ertoe leidt dat bedrijven onnodig failliet gaan, met alle sociale en economische gevolgen van dien voor zowel de failliet als 

de betrokken werknemers en schuldeisers.'

Met onder meer deze woorden kondigde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in november 2012
1
 een 'herijking van het 

faillissementsrecht' aan. In het nieuwsoverzicht in JUTD 2013, nr. 5
2
 werd hier ook al aandacht aan besteed. In de brief geeft de 

minister aan dat het wetgevingsprogramma drie doelstellingen voor ogen heeft: 

� Modernisering van het faillissementsrecht.

� Versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven.

� Fraudebestrijding.

In zijn brief gaat de minister echter vrijwel uitsluitend in op het laatstgenoemde onderwerp. Bestrijding van faillissementsfraude is 

volgens velen ook een onderwerp dat meer prioriteit moet krijgen. De roep uit de praktijk om spoedig maatregelen te nemen op 

de eerste twee terreinen is echter minstens zo groot. De praktijk vraagt om effectievere middelen om te voorkomen dat bedrijven 

onnodig failliet gaan en er onnodig waardeverlies optreedt. 

In de brief van november 2012 kondigt de minister aan met een nadere uitwerking te zullen komen over de wijze waarop het 

faillissementsrecht moet worden herijkt. De minister geeft deze nadere uitwerking bij brief van 27 juni 2013
3
. In de brief wordt 

aangegeven dat voorrang wordt gegeven aan de bestrijding van faillissementsfraude. De minister verwijst allereerst naar het 

wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod, waaraan eerder in dit tijdschrift aandacht is besteed.
4
 Daarnaast kondigt de minister 

in de brief aan spoedig te komen met een wetsvoorstel tot modernisering van het strafrechtelijk faillissementsrecht. In het kader 

van de andere twee doelstellingen kondigt de minister tot slot aan dat hij met een nieuwe wettelijke regeling zal komen ten 

aanzien van de stille bewindvoering (de zogenaamde 'prepack'), het dwangakkoord buiten faillissement, de 

doorleveringsverplichting in faillissement en de versterking van de positie van de curator. 

In de brief bericht de minister dat hij ten aanzien van de 'prepack' na de zomer met een wetsvoorstel komt. De minister heeft 

woord gehouden: op 22 oktober 2013 is het wetsvoorstel gepubliceerd.
5
 In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt 

aangegeven in welke stappen het faillissementsrecht zal worden 'herijkt'. De eerste stap is het hier te bespreken wetsvoorstel, 

welk voorstel moet leiden tot de 'Wet Continuïteit Ondernemingen I' (dat kaders schept voor de prepack
6
). De Wet Continuïteit 

Ondernemingen II moet vervolgens een regeling geven betreffende de totstandkoming tot een dwangakkoord buiten faillissement 

en de Wet Continuïteit Ondernemingen III moet verschillende maatregelen geven ten behoeve van de voortzetting van de 

onderneming in faillissement, waaronder een doorleveringsverplichting voor leveranciers van essentiële goederen en diensten. 

In dit artikel zal nader worden ingegaan op de prepack zoals deze tot op heden in de praktijk is ontwikkeld. Daarnaast zal 

aandacht worden besteed aan de uitwerking zoals die door de minister in het voorstel voor de Wet Continuïteit Ondernemingen I 

is gegeven. Het wetsvoorstel bevindt zich op dit moment pas in de consultatiefase. Een op basis van de consultatie aangepast 

wetsvoorstel zal de toets der kritiek van de Raad van State en de StatenGeneraal nog moeten doorstaan. Het is dus zeker niet 

uit te sluiten dat het wetsvoorstel zoals dat er thans ligt nog (aanzienlijke) wijzigingen zal ondergaan. In dit artikel zullen derhalve 

de praktijkervaringen met de prepack de boventoon voeren. 

Definitie van het begrip 'prepack'

Het begrip prepack is in Nederland nog vrij nieuw. Na een steeds luider wordende roep uit de praktijk, onder meer na een 

pleidooi van mr. drs. N.W.A. Tollenaar in het Tijdschrift voor Insolventierecht
7
, heeft de prepack steeds meer ingang gevonden in 

het Nederlandse rechtssysteem. Maar wat wordt nu onder dit begrip verstaan? 

De prepack zoals die in Nederland in de praktijk ontwikkeld is, wordt het beste omschreven als een activatransactie (doorstart) 

die v??r de faillietverklaring is voorbereid en kort na de faillietverklaring wordt geformaliseerd en uitgevoerd. Het bijzondere is dat 

er een onafhankelijke derde met het proces meekijkt en zich aldus informeert en laat informeren over de situatie waarin de 

vennootschap zich bevindt, de mogelijkheden die er zijn om tot een doorstart te komen en (meer in het bijzonder) over de 

activatransactie die in voorbereiding is. Deze onafhankelijke derde wordt in de praktijk meestal 'stille bewindvoerder' genoemd. In 
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het voorstel voor de Wet Continuïteit Ondernemingen I wordt deze persoon als 'beoogd curator' aangeduid. Omwille van de 

leesbaarheid zal ik in dit artikel vanaf nu de laatstgenoemde term aanhouden. 

De gedachte is dat de prepack de mogelijkheid biedt om de doorstart zorgvuldiger en onder rustigere omstandigheden voor te 

bereiden dan mogelijk is in de eerste dagen na de faillietverklaring. Omdat feitelijk al vóór faillietverklaring overeenstemming 

wordt bereikt en kort na faillietverklaring wordt doorgestart, blijft de periode dat het faillissement schade kan veroorzaken uiterst 

beperkt. Hierna zullen de belangrijkste voordelen van en bezwaren tegen de prepack nader worden besproken. 

Ontwikkeling van de prepack in Nederland

De prepack bestaat al langer in enkele andere rechtssystemen, waaronder in Engeland. Daar heeft de prepack een wettelijke 

basis in de Enterprise Act 2002. De 'administrator' die op basis van die wet kan worden aangesteld, gaat op zoek naar kopers 

voor de onderneming, onderhandelt over de voorwaarden van een doorstart en sluit daartoe een conceptovereenkomst. Deze 

conceptovereenkomst wordt vervolgens geformaliseerd direct nadat het faillissement wordt uitgesproken. 

In Nederland ontbreekt op dit moment dus nog een dergelijke wettelijke basis. Dit heeft ertoe geleid dat ondernemingen die zich 

van een prepack wilden bedienen, zich genoodzaakt zagen om hun zetel naar (met name) Engeland te verplaatsen (ook wel 

'forumshopping' genoemd). 

Uiteindelijk heeft dit 'gemis' geresulteerd in diverse experimenten van diverse rechtbanken, waarbij de prepack langzamerhand 

voet aan de grond heeft gekregen in Nederland. Onder meer de rechtbank 'sHertogenbosch (thans rechtbank OostBrabant) is 

regelmatig bereid geweest om verzoeken tot toepassing van de prepack in overweging te nemen. De meeste rechtbanken 

hebben zich bij die praktijk aangesloten, met dien verstande dat de rechtbanken Limburg en MiddenNederland zich tot op heden 

niet bereid hebben getoond om aan een prepack mee te werken. Dat heeft binnen Nederland dus ook weer tot 'forumshopping' 

geleid. 

Het hiervoor genoemde toont aan dat het invoeren van een wettelijke regeling in ieder geval uit oogpunt van rechtszekerheid en 

rechtseenheid wenselijk is. 

Voordelen van de prepack

Eén van de belangrijkste voordelen van de prepack (volgens de voorstanders althans) is het feit dat hierdoor een goed 

voorbereide doorstart mogelijk wordt gemaakt, waardoor er over het algemeen minder waardeverlies optreedt. De problemen die 

standaard met een faillissement gepaard gaan (bijvoorbeeld de opzegging van leveringscontracten voor nutsvoorzieningen, het 

weglopen van belangrijke werknemers en klanten, het terughalen van voorraden en het inroepen van zekerheidsrechten) kunnen 

worden beperkt, omdat er erg weinig tijd is gelegen tussen de faillietverklaring en de effectuering van de activatransactie. Bij een 

normale doorstart zal een curator zich na de faillietverklaring eerst moeten informeren over het bedrijf en de 

doorstartmogelijkheden. Is daar veel tijd voor nodig, dan kan de onderneming als een kaartenhuis in elkaar storten. Met de pre

pack kan dus kostbare tijd worden gewonnen. 

Omdat de beoogde activatransactie bij een prepack zorgvuldiger en in relatieve rust kan worden voorbereid, mag worden 

verwacht dat de verkoop van de activa een hogere opbrengst oplevert. Ook kan meer tijd worden besteed aan het benaderen van 

andere overnamekandidaten, zodat marktwerking ontstaat, hetgeen de opbrengst ook ten goede kan komen. 

Voor de overnamekandidaat kan de prepack daarnaast het voordeel hebben dat hij eerder weet waar hij aan toe is: het 

onderhandelingsresultaat kan alvast worden voorgelegd aan de beoogd curator. De beoogd curator kan zich vervolgens uitlaten 

over de haalbaarheid van de beoogde transactie. Ook dat kan voor een overnamekandidaat de bereidheid vergroten om een 

hogere prijs te betalen, omdat hij minder 'verrassingen' hoeft te verwachten. 

De praktijk heeft inmiddels bewezen dat de prepack kan werken. Onder meer in de faillissementen van de Harense Smid, 

Schoenenreus, het Ruwaard van Putten Ziekenhuis en Marlies Dekkers werd met behulp van een beoogd curator vóór datum 

faillietverklaring een activatransactie voorbereid, die kort na het moment van faillietverklaring kon worden afgerond. Hoewel de 

werkwijze in enkele van deze zaken ook tot bezwaren heeft geleid, wordt er wel vanuit gegaan dat er in deze gevallen een beter 

resultaat is behaald dan bij een onvoorbereide doorstart het geval zou zijn geweest. In gevallen waar geen prepack is toegepast 

(zoals bij het faillissement van Oad) is er kritiek gekomen dat er juist geen gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid.
8
 Een 

beoogd curator had vóór de faillietverklaring van Oad voorbereidingen kunnen treffen om de overlast, die voor reizigers ontstond 

op het moment van faillietverklaring, te beperken. Daarnaast had hij vóór datum faillissement naar overnamekandidaten kunnen 

zoeken. Wellicht was er dan een groter deel van het Oadconcern behouden gebleven. 

Bezwaren tegen de prepack

Er zijn ook bezwaren tegen de prepack. Op dit moment is het belangrijkste bezwaar dat er geen wettelijke basis bestaat, hetgeen 

voor de eerder genoemde rechtbanken reden is om er niet aan mee te werken. De overige rechtbanken lijken de prepack wel toe 

te staan, juist omdat er geen wettelijke regeling is die het tegendeel bepaalt. Het ontbreken van een wettelijke basis is in het 

kader van de rechtszekerheid en rechtseenheid echter onwenselijk, nu de spelregels voor het aanvragen van de prepack, maar 

ook de spelregels binnen de prepack niet helder en eenduidig zijn. 
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Het gebrek aan transparantie en openbaarheid wordt ook als een belangrijk bezwaar ervaren. Anders dan het 

faillissementsvonnis, wordt de beslissing tot aanwijzing van een beoogd curator niet gepubliceerd. Dat is inherent aan de 

doelstellig van de prepack: het in relatieve rust voorbereiden van een doorstart. Toch wordt in de praktijk, en ook in het 

besproken wetsvoorstel, getracht aan dit gebrek aan transparantie tegemoet te komen door de curator te verplichten om na 

faillietverklaring verslag te doen van zijn werkzaamheden in de periode van de prepack. Met dit bezwaar houdt verband het 

bezwaar dat er ook geen wettelijk toezicht is. Het in faillissement geldende systeem waarbij de rechtercommissaris toezicht 

houdt op de curator, geldt bij een prepack (nog) niet. Alhoewel de beoogd rechtercommissaris in het wetsvoorstel wel de 

bevoegdheid krijgt om de beoogd curator van zijn functie te ontheffen, is diens bevoegdheid voor het overige beperkt. 

Een ander bezwaar is het feit dat de schuldeisers (wiens belang voor de beoogd curator voorop moet staan) geen zeggenschap 

hebben. Doelstelling van de prepack is maximalisatie van de opbrengst, maar crediteuren hebben over de uiteindelijke transactie 

die wordt bereikt geen zeggenschap. In een faillissement is dat formeel anders, omdat crediteuren via een crediteurencommissie 

(die overigens zelden wordt ingesteld) of via artikel 69 Fw (de bevoegdheid om zich tot de rechtercommissaris te wenden, 

teneinde een bevel aan de curator uit te lokken) enige inspraak kunnen hebben. Feit is echter wel dat crediteuren bij een 

'normale' doorstart in de praktijk ook geen inspraak hebben. 

Ook de (vermeende) verzwakking van de positie van werknemers en vakbonden wordt door velen als een belangrijk bezwaar 

gezien. Het faillissement wordt  zoals bekend  al te vaak misbruikt om 'overtollig' personeel te lozen, wanneer een faillissement 

niet strikt noodzakelijk is. Na een doorstart kan de overnemende partij over het algemeen vrij kiezen welke personeelsleden hij wil 

overnemen. Buiten een faillissement spelen werknemers en vakbonden een belangrijke rol bij het inkrimpen van het 

personeelsbestand. Bij een doorstart vanuit faillissement staan zij buitenspel. Het feit dat de prepack een nog betere 

voorbereiding van een dergelijke doorstart mogelijk maakt, leidt tot extra argwaan van werknemerszijde. De gedachte is immers 

dat misbruik zo nog makkelijker wordt gemaakt.
9

Ook zijn tegenstanders van de prepack van mening dat de kans op concurrentievervalsing hiermee toeneemt. Daarvan zou 

sprake kunnen zijn, indien een onderneming strikt genomen niet failliet hoeft te gaan, maar gebruik maakt van een prepack (en 

daarna het faillissement) om de onderneming te saneren en daarmee winstgevender te maken. 

Voorwaarden voor de prepack

Nu er nog geen wettelijke regeling is, is onduidelijk aan welke voorwaarden en vormvereisten een verzoek tot toepassing van de 

prepack moet voldoen. 

In de (juridische) praktijk wordt de prepack steeds gezien als een voorfase van het faillissement. Het betreft immers een vóór 

faillietverklaring voorbereide transactie die na faillietverklaring wordt geëffectueerd. Het eerste vereiste is derhalve dat er sprake 

is van een dusdanige financiële situatie, dat een faillissement (nagenoeg) onontkoombaar is. Dat betekent overigens niet dat er 

na de aanwijzing van een beoogd curator steeds een faillissement moet volgen.
10

Daarnaast dient aannemelijk te worden gemaakt dat het met de prepack beoogde resultaat kan worden behaald, te weten een 

zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke crediteuren. Het wetsvoorstel neemt dat criterium ook als uitgangspunt, want 

het bepaalt dat de schuldenaar
11

 aannemelijk dient te maken dat met de aanwijzing van de beoogd curator het belang van zijn 

gezamenlijke schuldeisers is gediend. Het wetsvoorstel geeft als alternatief criterium dat wordt aangetoond dat 'belangen van 

maatschappelijke aard, zoals de openbare orde en veiligheid, de continuïteit van de door de schuldenaar gedreven onderneming 

en het behoud van de werkgelegenheid voor de in die onderneming aanwezige personen' met de aanwijzing van de beoogd 

curator zijn gediend. 

Ook overigens moet mijns inziens worden aangetoond dat een prepack haalbaar en wenselijk is: er moet een concrete kans zijn 

op een succesvolle doorstart (er moeten dus concrete kandidaten zijn) en er moeten financiële middelen beschikbaar zijn om aan 

de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Het laatstgenoemde is ook in het belang van de bestuurder, gezien de dreigende 

Beklamelaansprakelijkheid.
12

De aanwijzing van de beoogd curator kan volgens het wetsvoorstel pas plaatsvinden, indien daartoe een verzoekschrift bij de 

rechtbank is ingediend. Dat verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat. Omdat er op dit moment geen wettelijke 

regeling is, verschilt de huidige werkwijze van de ene rechtbank van die van de andere. Bij sommige rechtbanken kan worden 

volstaan met een uitgebreide brief waarin het verzoek wordt toegelicht. Andere rechtbanken wensen dat er daadwerkelijk een 

faillissementsverzoekschrift wordt ingediend. 

De positie van de beoogd curator

De positie van de beoogd curator is een eigenaardige. Hij heeft in de huidige praktijk geen enkele bevoegdheid en er is ook geen 

juridisch kader waarbinnen hij zijn werkzaamheden zal kunnen en moeten uitvoeren. Het is communis opinio dat hij geen 

adviseur of opdrachtgever van de schuldenaar is, maar wat is hij dan wel? De rol van de beoogd curator wordt door sommige 

omschreven als een 'vlieg aan de muur', waarmee wordt bedoeld dat hij slechts meekijkt en dus niet actief mee onderhandelt. Hij 

dient zich dus te (laten) informeren, zodat hij zich een beeld van de onderneming en de beoogde transactie kan vormen. In de 
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praktijk verschilt men van mening of de beoogd curator ook een actievere rol mag aannemen en bijvoorbeeld zelf 

overnamekandidaten mag gaan benaderen. 

Het wetsvoorstel gaat verder: volgens het wetsvoorstel (artikel 365 lid 2) kan de beoogd curator, indien de schuldenaar daarom 

vraagt, onder meer verklaren dat redelijkerwijs mag worden verwacht dat de rechtshandelingen die de schuldenaar voornemens 

is te verrichten in het kader van de normale bedrijfsvoering of ter aflossing van de schulden, na een eventuele faillietverklaring 

door de curator niet vernietigd zullen worden op grond van de artikelen 42 tot en met 47 Fw (pauliana). Daarnaast mag de curator 

verklaren onder welke voorwaarden een activatransactie tot stand kan komen. Aan die verklaring is hij in beginsel gebonden. Het 

is de vraag hoe dat in de praktijk gaat uitwerken en of dit geen onwenselijke gevolgen heeft (nu de beoogd curator in zekere zin 

'medeplichtig' wordt en de onafhankelijkheid derhalve ter discussie kan komen te staan). Tot slot kan de beoogd curator 

voorbereidingen treffen om de afwikkeling van een eventueel faillissement te bespoedigen. 

De beoogd curator moet volgens lid 1 van het voorgestelde artikel 365 steeds de taak van de curator als uitgangspunt nemen. 

Dat betekent dat hij het belang van de gezamenlijke crediteuren voorop moet stellen. De beoogd curator is niet gehouden tot 

opvolging van instructies van de schuldenaar en/of een of meerdere van diens schuldeisers. In de huidige praktijk wordt door 

onder meer de rechtbank OostBrabant eenzelfde kader aangelegd: in de aanstellingsbrief staat vermeld dat de beoogd curator 

(daar 'stille bewindvoerder' genoemd) zich uitsluitend mag laten leiden door de belangen van de gezamenlijke crediteuren, als 

ware de insolventie reeds uitgesproken. 

De beoogd curator wordt volgens het wetsvoorstel door de vennootschap betaald. Hij mag voor de betaling zekerheid vragen. 

Wordt de vennootschap failliet verklaard voordat het salaris is betaald, dan worden de kosten als boedelschulden behandeld. In 

de huidige praktijk wordt het salaris van de beoogd curator door sommige rechtbanken bij voorbaat aangemerkt als een 

boedelschuld in het faillissement. 

Tot slot is daar nog het risico van persoonlijke aansprakelijkheid van de beoogd curator en de onduidelijkheid daarover. Men gaat 

er vanuit dat voor de beoogd curator dezelfde maatstaf geldt als die voor de curator, namelijk de zogenaamde 'Maclounorm'. 

Deze norm komt er volgens dat arrest op neer, dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd 

van een 'over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht'.
13

 Volgens de 

memorie van toelichting bij het wetsvoorstel geldt bovendien dat de beoogd curator aansprakelijk kan zijn voor door de 

schuldenaar aangegane verplichtingen waarvoor op basis van het voorgestelde artikel 365 lid 2 van de beoogd curator een 

'positieve' verklaring is ontvangen. Ook hier loopt de beoogd curator dus een zeker risico. De toekomst zal uitwijzen hoe groot dit 

risico daadwerkelijk is. 

Afsluiting

De prepack kan een nuttig instrument zijn voor de gevallen die zich daarvoor lenen. Dat is echter zeker niet altijd het geval. 

Alleen indien sprake is van een te verwachten meeropbrengst en er nog sprake is van voldoende liquiditeit zou mijns inziens voor 

een prepack moeten worden geopteerd. De prepack is immers geen wondermiddel en kan ondernemingen die echt niet meer te 

redden zijn niet weghalen bij de afgrond. 

Het is goed dat er een wetvoorstel ligt dat een einde kan maken aan de verschillen in benadering van de prepack. Het 

wetsvoorstel dient echter nog wel te worden bijgeschaafd. Men dient daarbij mijns inziens met name goed te kijken naar het 

spanningsveld dat ontstaat als de beoogd curator bepaalde handelingen in de voorfase goedkeurt en het vervolgens wenselijk is 

dat daarop wordt teruggekomen. 

Wordt vervolgd. 
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