In februari van dit jaar zĳn 221 bedrĳven en instellingen failliet verklaard.
Van alle bedrĳfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelĳk 41.
Niet bepaald iets om te vieren. Althans niet voor de betrokken partĳen.
Het was wel het laagste aantal in één maand uitgesproken faillissementen van deze eeuw.
Dat is dan wel weer reden voor een feestje. En er zit nog meer goed nieuws aan te
komen uit de faillissementshoek - hoe gek dat ook mag lĳken. De Eerste Kamer heeft
namelĳk vlak voor de zomervakantie het wetsvoorstel ter modernisering van de
faillissementsprocedure in de faillissementswet aangenomen. Dat werd wel tĳd ook,
want de procedure is sinds 1896 vrĳwel ongewĳzigd gebleven.

door Leo van der Wees

(N)IETS TE

VIEREN?

Het wetsvoorstel heeft als doel de faillissementsprocedures efficiënter
en transparanter te maken opdat faillissementen sneller en met minder
kosten afgewikkeld kunnen worden en opbrengsten voor schuldeisers
kunnen worden verhoogd. Nu is het nooit zeker of een wet ‘doet’ wat het
beoogt, maar tot het tegendeel bewezen is, ga ik ervan uit dat het doel
verwezenlijkt gaat worden.
De economische belangen bij een meer efficiënte en transparante faillissementsprocedure zijn groot, dat is de afgelopen 122 jaar wel duidelijk geworden. Datgene wat voor crediteuren in een failissementsboedel
overblijft, is namelijk vaak maar zeer beperkt. Ter illustratie: in 2015 zijn
9000 faillissementen afgehandeld met een totaal van 4,9 miljard euro
aan openstaande schulden, maar kregen de crediteuren slechts zo’n
450 miljoen euro uitgekeerd. Ongeveer 4,4 miljard euro aan schulden
bleef dus onbetaald! Daarnaast moesten veel crediteuren lang op
uitbetaling wachten. In 2015 werd 50% van de faillissementen binnen 24 maanden afgewikkeld en 10% van de faillissementen duurde
langer dan 60 maanden. 40% van de crediteuren heeft dus één
tot vijf jaar op hun geld moeten wachten! Niet gek dat er een
wetsvoorstel ter modernisering van de faillissementsprocedure
is opgesteld.
SNELHEID

Voor alle bij een faillissement betrokkenen is het van belang dat
het zo snel mogelijk wordt afgewikkeld. Degene die failliet ge-
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gaan is, kan weer toekomstplannen maken, de schuldeisers krijgen snel
duidelijkheid over datgene wat er voor hen nog in het failliete vat zit en
de curator kan meer verdienen aan een faillissement. Een win-win-win-situatie, zo lijkt het. Het wetsvoorstel probeert dan ook de afwikkeling van
faillissementen te versnellen. Zo moeten schuldeisers volgens de nieuwe
regels, om de vaart erin te houden, uiterlijk veertien dagen voor de dag
van de verificatievergadering hun vorderingen indienen. Doen zij dit niet,
dan komen hun vorderingen op deze belangrijke vergadering over de
verdeling van de boedel niet aan de orde.
D I G I TA L I S E R I N G

Modernisering betekent in het kader van dit voorstel ook digitalisering.
Zo hoeft de curator, na inwerkingtreding van het wetsvoorstel, schuldeisers niet meer per se per brief op te roepen om hun vorderingen ter
verificatie in te dienen. Het woord ‘brieven’ is geschrapt en is vervangen
door ‘schriftelijk’. Dit maakt de weg vrij voor bijvoorbeeld een oproep
via e-mail of WhatsApp.
Niet alleen bij de oproep mag moderne technologie ingezet gaan worden. Gaat de huidige wet er nog vanuit dat personen ‘lijfelijk’ op een
vergadering aanwezig zijn, de wetgever acht het wenselijk dat vergaderingen ook op een andere wijze kunnen plaatsvinden, schriftelijk
of elektronisch. Zo’n vergadering biedt de mogelijkheid om schuldeisers op een laagdrempelige wijze bij het beheer en de vereffening van
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ZOETERMEERSE ZAKEN 10 JAAR

Andy van der Meer (in Dekker’s restaurant Sweet Lake Italy) weet hoe
hij mee kan denken met elke gast.

DEKKER ZOETERMEER
Bĳ Dekker Zoetermeer is geen vraag te gek. Salesmanager Andy van der Meer informeert
toekomstige gasten graag over de zeer uitgebreide mogelĳkheden. Andy nodigt hen altĳd
uit om de locatie zelf te komen bekĳken. Ter plaatse krĳgt het idee van zĳn gasten uiteindelĳk
vorm. Of zoals Andy zelf stelt: “De locatie wordt aangepast aan de gast, niet andersom.”

Een duidelijk statement van de salesmanager die eind vorig jaar het Dekker-team is komen versterken. Hij weet
door opleiding en ervaring exact waar
het om gaat. Meedenken is het sleutelwoord: “Ja, meedenken en vooruitkijken wat de mogelijkheden voor een
gast kunnen zijn. Of het nu gaat om een
particuliere reservering of een zakelijke
boeking. We kunnen echt alles aan. Van
een bedrijfsfeest tot 500 man of een workshopruimte voor een
zzp’er die zijn klanten niet thuis kan ontvangen. Ook ons strand
bij het restaurant Sweet Lake Italy heeft een prachtzomer achter
de rug. Na een trainingsdag kan een combinatie met een bezoek aan de Escaperooms of een andere sportieve activiteit zeer
verrassend werken. De groepsdynamiek in een vergaderruimte
is toch weer heel anders dan in een ruimte waar je een raadsel
moet oplossen”, zo vertelt Andy van der Meer die veel ervaring
heeft opgedaan in soortgelijke functies in Engeland.
FLEXIBILITEIT EN SERVICE

Het pakket aan diensten binnen de enorme locatie die toch intiem en sfeervol aandoet, is schijnbaar eindeloos. Het zalencentrum is flexibel aan te passen, zodat iedereen met elke wens terecht kan. Van een ruimte geschikt voor 20 personen kan binnen
afzienbare tijd een grotere gemaakt worden. En wat te denken
van de zeer chique aandoende boardroom waar menig directieteam zich thuis zal voelen? “Bij Dekker Zoetermeer beschikken alle zalen over moderne faciliteiten die uiteraard uitgelegd
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kunnen worden door een medewerker ter
plaatse.”
V O O R E L K E G E B E U R T E N I S I S R U I MT E

De grootste zaal, de CD-Club (combizaal CDzaal en CD-Bar), is uitermate geschikt voor
grotere groepen, maar is eenvoudig weer
kleiner te maken. Saillant is dat de zaal door
de serres aan de linkerkant zeer breed is. Met
stoelen in theateropstelling ontstaat er een
fijne ruimte, geen lange pijpenla die het zicht en de binding met het
podium zou kunnen ondermijnen. “Dat klopt, hier kan werkelijk alles,
van eindejaarsbijeenkomst, bedrijfsfeest, trouwfeest tot zelfs een uitvaart plaatsvinden. We geven mensen het vertrouwen dat elke gebeurtenis bij ons in goede handen is.”
VERSCHILLEND CULINAIR GENIETEN

Wie tussen de bedrijven door wil lunchen of na afloop wil dineren,
heeft meerdere mogelijkheden bij Dekker. Er kan in het exclusieve
restaurant l’Elephant á la carte gegeten worden, maar men kan ook
aan zijn trekken komen in restaurant Sweet Lake Italy, dat gericht is op
de Italiaanse keuken. Natuurlijk kan er altijd een combinatie gemaakt
worden met het sportieve of meer recreatieve gedeelte van het sport-,
party- en conferentiecentrum. Naast de Escaperooms zijn ook de zestien bowlingbanen populair. Zeer in trek is ook de leerzame en sociale
tennisclinic onder leiding van een professionele tennisleraar.

de boedel te betrekken. Zo kunnen schuldeisers die in het
buitenland zijn gevestigd deelnemen aan een elektronische
vergadering, zonder daarvoor naar Nederland te hoeven afreizen. Dit scheelt reiskosten en verlaagt de drempel voor schuldeisers om aan de vergadering deel te nemen. Daarnaast kunnen
boedelkosten worden bespaard, bijvoorbeeld omdat geen zaal
hoeft te worden gehuurd om de bijeenkomst te laten plaatsvinden.
TO E G A N G TOT ACC U R AT E I N F O R M AT I E

Digitalisering bespaart niet alleen communicatie- en vergaderkosten,
het zorgt er tevens voor dat informatie over het faillissement sneller
beschikbaar is. Zo zal informatie over faillissementen en surséances
van betaling sneller ter inzage zijn in het het Centraal Insolventieregister. Daar waar ondernemers nu voor de zekerheid vaak nog met de
rechtbank bellen om te informeren of een bedrijf waaraan (vooruit) betaald moet gaan worden niet toevallig net failliet gegaan is, zal dat in
de toekomst niet meer nodig zijn omdat de informatie in het register
up-to-date is. Een accuraat register maakt het bovendien mogelijk dat
schuldeisers desgewenst snel hun belangen veilig kunnen stellen door
het inroepen van een pandrecht.
Betere digitale informatievoorziening zorgt er bovendien voor dat
schuldeisers snel op de hoogte gebracht worden van belangrijke besluiten van de rechter. Denk daarbij aan de gegeven toestemming voor
de verkoop van de bedrijfsinventaris van een failliete onderneming.
NIKS TE HALEN = SNELLE AFHANDELING

Als een failliete boedel weinig of niets lijkt te bevatten en er dus niets
uitgekeerd kan worden aan de schuldeisers, dan kan een vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement plaatsvinden of kan het faillissement worden opgeheven wegens gebrek aan baten. Er hoeft en zal
in zo’n geval geen vergadering plaatsvinden over de vorderingen op de
failliet. Aan de andere kant kan een faillissement ook heel complex zijn
waardoor een curator niet in staat is binnen 14 dagen na het van kracht
worden van het faillissement een vergadering van schuldeisers bijeen
te roepen. Dat hoeft ook niet meer.
Bovendien laten de nieuwe regels het in complexe gevallen toe dat er
verschillende rechter-commissarissen aangewezen worden en dat er
meer verificatievergaderingen gehouden worden. Zo kan ook een
complex faillissement binnen een acceptabele termijn op een
goede wijze worden afgewerkt.
Kortom vanaf 1 januari 2019, de verwachte invoerdatum,
wordt het (bijna) feest in faillissementsland!

www.dekkerzoetermeer.nl - 079 -368 42 42
sales@dekkerzoetermeer.nl
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