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Hoe doorstaat u de coronacrisis?
In het vorige kwartaal (Q1 2021) hebben wij u via een aantal blogs geïnformeerd over verschillende thema’s op het gebied van insolventie en herstructurering. In aansluiting daarop bieden wij u deze brochure aan waarin wij u
informeren over een aantal zaken die voor u mogelijk relevant kunnen zijn in
deze onzekere tijden.
In deze brochure staat de vraag centraal: hoe doorstaat u de coronacrisis?

Sinds jaar en dag kent ons kantoor een omvangrijke faillissementspraktijk, waarin
verschillende curatoren, advocaten en financieel medewerkers werkzaam zijn bij
het afwikkelen van faillissementen of betrokken zijn bij het adviseren van cliënten
over herstructurerings- en faillissementsvraagstukken. Vanuit die kennis en
ervaring willen wij bij u juist nu bewustzijn creëren om uw bedrijf waar mogelijk
en waar nodig te beschermen en al voor te bereiden op mogelijke gevolgen van
de coronacrisis. Anticipeer nu op risico’s, beperk of elimineer deze, dat is ons
devies.
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Heeft u naar aanleiding van deze
brochure vragen of behoefte aan een
toelichting? Ons team insolventie en
herstructurering staat u graag te woord.
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Contracten en algemene voorwaarden
In contracten en algemene voorwaarden worden veelal bepalingen opgenomen die pas van
belang worden als er een faillissement is of dreigt.
Hierbij kunt u denken aan bepalingen met betrekking tot een eigendomsvoorbehoud, een
pandrecht, een opschortings- of verrekeningsbevoegdheid en mogelijkheden om het betreffende
contract te beëindigen bij surséance van betaling of een faillissement van de contractspartner.
Maak een risico-inventarisatie van uw
contracten ten aanzien van de
bepalingen die bij faillissement van
toepassing zullen worden. Vooral bij
contracten met belangrijke partners van
uw bedrijf is het van belang om te weten
waar de risico’s liggen.

Als gevolg van de huidige crisis wordt er
een toename van faillissementen
verwacht. Besteed bij het aangaan van
nieuwe contracten extra aandacht aan
clausules die de risico’s voor uw bedrijf
zoveel mogelijk beperken bij een
faillissement van uw contractspartner.

Niet alleen contractsbepalingen zijn van belang maar ook uw algemene voorwaarden. Wij zien
nog steeds dat het vaak fout gaat bij het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden.
Zorg ervoor dat u uw algemene voorwaarden tijdig en op de juiste manier van toepassing
heeft verklaard en dat u dit ook kunt aantonen. Uw algemene voorwaarden moeten uiterlijk
voor of bij het sluiten van het contract aan de contractspartner ter hand gesteld worden.
Doet u dit niet, dan kan de contractspartner dat aan u tegenwerpen en zich erop beroepen dat
bepaalde clausules uit uw algemene voorwaarden niet gelden.
Als uw contractspartner ook (eigen) algemene
voorwaarden hanteert, dan kan een conflict
ontstaan tussen beide sets algemene
voorwaarden. Dit wordt de 'battle of forms'
genoemd. Uiteraard wilt u toch een beroep
kunnen doen op uw algemene voorwaarden,
want daarin zullen de bepalingen staan die
voor u het voordeligst zijn.

Voor vragen over uw contracten,
algemene voorwaarden en
eventuele risico’s bij faillissement
kunt u contact opnemen met
Tim Stoffelen.

Zorg ervoor dat u verwijst naar uw
algemene voorwaarden voordat de
contractspartner naar zijn (eigen)
algemene voorwaarden verwijst.
Is de contractspartner u voor, wijs de
toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden dan uitdrukkelijk van de hand
(dus niet alleen in uw algemene
voorwaarden) en verwijs daarbij
nogmaals naar de toepasselijkheid van
uw algemene voorwaarden.
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Pandrechten
Ondernemers bedingen geregeld een stil pandrecht op debiteuren van hun afnemers
(klanten), ter zekerheid voor nog onbetaalde facturen. Ondernemers kunnen ook andere
ondernemingen financieren en in ruil voor zo’n lening een stil pandrecht op debiteuren
verlangen van hun geldlener.
Dit pandrecht wordt meestal gevestigd door middel
van registratie van een pandakte – genaamd
“verpanding van debiteuren” – bij de belastingdienst.
Nieuwe debiteuren worden vervolgens verpand via
pandlijsten. In onze faillissementspraktijk zien wij
veelvuldig dat die registratie van pandlijsten op een
gegeven moment vergeten wordt met alle nadelige
gevolgen van dien.
Wilt u meer weten over het verpanden
van debiteuren of zaken, het vestigen of
uitwinnen van pandrechten of uw
bevoegdheden als pandhouder?
Neem contact op met Ad van Bergen.

Kijk binnen uw organisatie of degene
die belast is met het verpanden van
debiteuren dit ook regelmatig en
consequent doet.
Kijk ook in de afspraken met uw
afnemers c.q. geldleners welke termijn
is afgesproken voor de verpanding van
debiteuren. Als dat 1x per maand is,
kijk dan of de mogelijkheid bestaat om
dit voortaan wekelijks te doen.

Eigendomsvoorbehoud
Als u goederen levert die niet direct betaald worden, dan is het gebruikelijk dat deze
levering onder eigendomsvoorbehoud geschiedt. Veel ondernemers gebruiken hiervoor
een zogenaamd eenvoudig eigendomsvoorbehoud.
U kunt echter ook werken met een uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in dat het
beding geldt voor alle vorderingen ter zake van de tegenprestatie voor alle door u aan de
afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken.
U kunt het zelfs nog uitbreiden
tot diensten / werkzaamheden
zodat het eigendomsvoorbehoud
op al betaalde geleverde
goederen blijft rusten totdat ook
alle verrichte diensten /
werkzaamheden zijn voldaan.

Paul Roos behandelt allerlei kwesties
waarin het eigendomsvoorbehoud
centraal staat. Hij kan u bijvoorbeeld
adviseren over de mogelijkheden tot
uitbreiding.
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Borg en garantie
In het handelsverkeer komen ondernemers vaak overeen dat een derde partij tot
zekerheid voor de betaling van een levering zich borg stelt of een garantie afgeeft. Die
borg of garant kan dan in geval van wanbetaling aangesproken worden.
Ook indien geen borgstelling of garantie is afgesproken kan het toch voorkomen dat u een
derde kunt aanspreken als uw afnemer in gebreke blijft met betaling.
Als u zaken doet met een onderneming die deel uit maakt van een concern is het vaak zo dat de
moedermaatschappij bij de KvK een zogenaamde 403-verklaring heeft gedeponeerd. Als dat het
geval is, dan kunt u ook de moedermaatschappij aanspreken tot betaling.

Recht van reclame
Als uw afnemer (klant) failliet gaat en er bijvoorbeeld geen
borgstelling is afgegeven, geen 403-verklaring is gedeponeerd
en er geen eigendomsvoorbehoud is bedongen, is het de ervaring van onze curatoren dat men zich dan beperkt tot het
indienen van de vordering bij de curator.

U kunt zich echter in bepaalde gevallen beroepen op het
recht van reclame wat inhoudt dat u de door u geleverde
goederen kunt terug- vorderen (ook van de curator), mits u
dit doet binnen 6 weken nadat de vordering tot betaling van
de koopprijs opeisbaar is geworden, alsmede binnen 60
dagen te rekenen vanaf de dag dat de goederen onder de
koper of onder iemand die de koper daarvoor heeft
ingeschakeld zijn opgeslagen. Veel ondernemers weten dit
niet en de curator hoeft u niet op dit recht te wijzen.

Heeft u vragen over dit recht of
twijfelt u of u er gebruik van kunt
maken? Neem dan contact op met
Marc van Sintmaartensdijk.
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Aansprakelijkheid
Als bestuurder moet u uw taken behoorlijk vervullen. Doet u dit niet, dan kunt u door het
bedrijf, door schuldeisers van het bedrijf (waaronder de belastingdienst of het
pensioenfonds) of, in geval van faillissement, door de curator hiervoor worden
aangesproken.
Het is van belang de risico's op aansprakelijkheid zoveel mogelijk in te perken. Discussies met
een curator en/of schuldeisers zijn immers vaak kostbaar en tijdrovend. Ze kunnen veel impact
hebben op het leven van een bestuurder, zowel privé als zakelijk.
Wilt u het risico beperken dat u door een van deze partijen aansprakelijk wordt gesteld,
bijvoorbeeld door de curator voor het tekort in het faillissement?

Zorg ervoor dat u in ieder geval voldoet
aan uw boekhoudplicht, waaronder het
voeren van een deugdelijke administratie
waaruit de rechten en verplichtingen van
het bedrijf steeds kunnen worden gekend
en zorg voor het tijdig deponeren van de
jaarrekening.
Zorg er ook voor dat u bij de belastingdienst betalingsonmacht tijdig meldt, u
pensioenpremies tijdig betaalt en bepaalde schuldeisers niet selectief betaalt
(waarover hierna meer).

Wilt u overleg voeren over mogelijke
aansprakelijkheden of bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, dan kunt
u bellen met Hubert Savelkoul.

Indien u uw pensioenpremies niet tijdig kunt betalen moet u ook betalingsonmacht melden bij
het bedrijfspensioenfonds. Laat u dit na, dan kan dat tot persoonlijke aansprakelijkheid van u als
bestuurder leiden.
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Aansprakelijkheidverzekering
Als bestuurder neemt u, in het belang van het bedrijf, besluiten en draagt u verantwoordelijkheden.
De praktijk leert dat bestuurders steeds vaker worden geconfronteerd met behoorlijke
(schade-)claims op het moment dat een of meer besluiten verkeert uitvallen en het hierdoor
misgaat. Dit kan voor u als bestuurder dan leiden tot forse financiële consequenties, ook voor u
in privé.
Bent u hiertegen al verzekerd?

Denk aan het sluiten van een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, afgekort ook genoemd
een D&O of BCA-polis.

Dominique Roomberg krijgt als
curator in faillissementen
dergelijke verzekeringen veelvuldig
onder ogen. Heeft u vragen
hierover dan kunt u hem mailen.

Een dergelijke verzekering biedt dekking tegen het risico dat u als bestuurder loopt om door het
bedrijf of door derden voor (schade-)claims te worden aangesproken in uw privévermogen
(bijvoorbeeld omdat u bepaalde verplichtingen niet bent nagekomen) en verhaal wordt gezocht
op uw privébezittingen.

Kijk bij het afsluiten van een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
goed naar welke vormen van aansprakelijkheid die verzekering dekt alsook welke
mogelijke uitsluitingen door de
verzekeraar zijn bedongen.

Heeft u een dergelijke verzekering al
afgesloten? Dan kan het zijn dat die
verzekering gedateerd is en niet meer past
bij uw bestuurderschap binnen het bedrijf.
Zorg ervoor dat die verzekering ‘up to date’
blijft en eventueel tijdig wordt aangepast.
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Aansprakelijkheidsverklaring
Bestaat uw bedrijf uit een groep van vennootschappen – een concern – dan kan een aansprakelijkheidsverklaring worden afgegeven, een zogenoemde 403-verklaring. Zowel voor
grote bedrijven als voor middelgrote en kleine bedrijven kan die verklaring bruikbaar zijn.
Bij een 403-verklaring stelt de moedermaatschappij van het concern zich hoofdelijk aansprakelijk
voor de schulden van een of meer van haar dochtermaatschappijen. Die dochtermaatschappijen
zijn dan vrijgesteld van de verplichting om jaarlijks een eigen jaarrekening te deponeren.
Heeft u een dergelijke verklaring (al) afgegeven?

Onderzoek of de voordelen van een dergelijke verklaring
opwegen tegen de verplichtingen en hieruit voortvloeiende risico’s en of een dergelijke verklaring past bij uw
concern.
Bent u tot de conclusie gekomen dat de 403-verklaring
niet past bij uw concern? Dan kunt u die verklaring
intrekken door het deponeren van een intrekkingsverklaring. Let wel, dit betekent niet dat de moedermaatschappij direct van haar verantwoordelijkheden af is.

Inge Mol adviseert regelmatig over
403-verklaringen en kwesties
rondom dergelijke verklaringen.
Zij kan u informeren over de vooren nadelen van 403-verklaringen.

Selectieve betaling
Veel voorkomend bij een dreigend faillissement, als er ernstige liquiditeitsproblemen zijn, is dat
bestuurders ervoor kiezen om bepaalde schuldeisers (zoals de bestuurders zelf ter zake van hun
managementvergoeding of rekening-courantvordering met hun holdingvennootschap) wel te
betalen en andere schuldeisers niet. Treedt het faillissement daarna in, dan kan de curator u
mogelijk aansprakelijk stellen wanneer een selectieve betaling ook onrechtmatig is.

Als uw bedrijf in zwaar weer verkeert, dan heeft u als bestuurder in feite nog de vrijheid
om te kiezen welke schuldeiser(s) u betaalt. Als een faillissement van uw bedrijf echter
onafwendbaar is, respecteer dan de wettelijke rangorde van schuldeisers en vermijd dat u
door het doen van een selectieve betaling onzorgvuldig handelt en een persoonlijk ernstig
verwijt kan worden gemaakt.
Twijfelt u over het doen van een betaling
en wat hierin nu wel of niet is toegestaan
met het oog op aansprakelijkheid?
Dan kunt u contact opnemen met
Robbert Golsteijn
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Coronawet
Sinds enkele maanden is onder andere de wet Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van
kracht, beter bekend als de Coronawet.
Op grond van deze wet kunt u, als het faillissement van uw bedrijf door een schuldeiser wordt
aangevraagd of de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt door beslag- of executiemaatregelen van een schuldeiser, de rechter verzoeken om een faillissementsaanvraag voorlopig aan
te houden of een beslag op te heffen dan wel te schorsen, zodat u de gelegenheid krijgt om de
tijdelijke liquiditeitsproblemen van het bedrijf op te lossen en zo een (dreigend) faillissement
mogelijk kunt afwenden.

Wordt u geconfronteerd met een dergelijke
situatie? Bekijk dan of u een beroep kunt
doen op deze wet.

Heeft u vragen over de
coronawet, dan kunt u
bellen met Tim Stoffelen.

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)
Een onderneming kan in financiële nood (dreigen te) raken, maar op lange termijn wel
levensvatbaar zijn. De huidige economische tijden onderstrepen dat des te meer. Het is
niet zo dat financiële nood ook tot een faillissement moet leiden.
Een instrument dat in het verleden vaak werd gebruikt bij problematische schulden is het
crediteurenakkoord, waarbij een regeling wordt getroffen met (een deel) van de schuldeisers. Alle
schuldeisers moesten dan met het akkoord instemmen, hetgeen in de praktijk vaak moeilijk
lukte. De wetgever heeft dit obstakel onderkend en een oplossing gevonden voor sanering van
problematische schulden door middel van Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).
Het grote verschil is dat bij een akkoord onder de WHOA schuldeisers onder voorwaarden
gebonden raken aan een akkoord als de rechter het heeft goedgekeurd, zelfs wanneer zij
individueel niet voor het akkoord hebben gestemd.

De mogelijkheden om tot een akkoord te komen zijn dus uitgebreid. Onderzoek tijdig wat
voor uw bedrijf hierin de mogelijkheden zijn. Vaak geldt: hoe eerder hoe beter.
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Het initiatief voor een WHOA-akkoord hoeft niet altijd uit te gaan van de ondernemer zélf.
Het is daarnaast ook mogelijk dat een schuldeiser, de aandeelhouders, de ondernemingsraad of
andere personeelsvertegenwoordiging de rechter vraagt om een herstructureringsdeskundige te
benoemen die het traject begeleidt.

U kunt dus ook zélf ingrijpen wanneer u betrokken bent bij een onderneming in financieel
zwaar weer en u er belang bij heeft dat er geen faillissement wordt uitgesproken. Dit is een
unieke mogelijkheid voor betrokkenen om de waarde-vernietiging die vaak van een
faillissement uitgaat te voorkomen.
Het akkoord is een afgewogen instrument. Dat betekent dat er een systeem van checks-andbalances is ingebouwd. Ondernemers kunnen op verschillende manieren invloed en controle
uitoefenen op het akkoord.

Wanneer u wordt geconfronteerd met een WHOA traject bij een schuldenaar / ondernemer
(zijnde mogelijk uw contractspartij), zorg er dan voor dat u gebruik maakt van deze
controlemechanismen. Zo kunt u bijvoorbeeld een observator door de rechtbank laten
benoemen. Dit is een onafhankelijke derde die de rechtbank op de hoogte stelt als de
belangen van betrokkenen onevenredig worden geschaad.
Een schematisch overzicht van de WHOA treft u aan in de infographic op de volgende bladzijde.

WHOA trajecten zijn ingewikkeld. Wilt u een
WHOA verzoek indienen of wilt u als schuldeiser of aandeelhouder in een WHOA traject
bijgestaan worden, dan kunt u contact
opnemen met Ad van Bergen.

WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD
Een schematisch overzicht van de WHOA

FASE 1 | START WHOA TRAJECT

Onderneming (schuldenaar) start WHOA traject.
Hij kan dit zelf doen of de rechter verzoeken een
herstructureringsdeskundige aan te wijzen.

Schuldeisers, aandeelhouders of OR vragen de
rechtbank via een herstructureringsdeskundige
een WHOA traject te starten.

Herstructureringsdeskundige

FASE 2 | VOORSTEL AKKOORD
De onderneming (schuldenaar) zelf of de herstructureringsdeskundige
biedt schuldeisers een (concept) akkoord aan.

FASE 3 | INDELING IN KLASSEN, VORM EN STEMMING AKKOORD
Er vindt een stemming per klasse schuldeisers plaats. De indeling in klassen kan
vrij bepaald worden. Deze indeling kan bijvoorbeeld geschieden op basis van:
pand- en hypotheekhouders
eigendomsvoorbehoud

MKB

de rechten
in het akkoord

Er is een akkoord bij 2/3 meerderheid van het totale bedrag per klasse.

FASE 4 | BEKENDMAKING EN HOMOLOGATIE AKKOORD
Verslag door schuldenaar of deskundige met betrekking tot de uitslag van de stemming.

Minstens 1 klasse stemt
in met akkoord.

Rechtbank
homologeert
akkoord

Rechtbank
weigert
homologatie

Geen klasse stemt
in met akkoord.
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