Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).

1. Wat is de aanleiding?
Het Besluit aanwijzing informatie uit beschikkingen, stukken en gegevens betreffende
faillissementen ter opname in het Centraal Insolventieregister vloeit voort uit de Wet
modernisering faillissementsprocedure (de Wmf). De Wmf geeft een grondslag om bij of krachtens
AMvB de volgende informatie aan te wijzen die aan het Centraal Insolventieregister (CIR) 1 worden
toegevoegd door de griffier van de rechtbank:
(i)

stukken en gegevens betreffende faillissementen; en

(ii)

gegevens uit belangrijke beslissingen (beschikkingen) van de rechter in de
faillissementsprocedure.

Het besluit geeft uitvoering aan deze grondslag.

2. Wie zijn betrokken?
Schuldeisers, curatoren en de rechterlijke macht.

3. Wat is het probleem?
Het CIR wordt beheerd door de Raad voor de rechtspraak en functioneert goed. De praktijk heeft
desalniettemin behoefte aan meer informatie in het register om voldoende op de hoogte te kunnen
zijn over het verloop van een faillissement, zoals informatie over de datum en de plaats van de
vergaderingen waar de vorderingen van schuldeisers worden besproken met de curator, informatie
over de wijze waarop het faillissement wordt afgewikkeld en een kennisgeving of, en zo ja,
wanneer de arbeidsovereenkomst met de werknemers met instemming van de rechtercommissaris door de curator zal worden opgezegd.

4. Wat is het doel?
Het besluit heeft tot doel het CIR te verbeteren, door het mogelijk te maken dat de betrokkenen
bij het faillissement voortaan zoveel mogelijk op één plek de relevante informatie over het
desbetreffende faillissement kunnen terugvinden.
Publicatie van deze informatie in het CIR komt de informatievoorziening aan de betrokkenen bij
een faillissement ten goede. Met name schuldeisers kunnen zo beter in staat worden gesteld om
hun rechten uit te oefenen.

5 + 6. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie en wat is het beste instrument?
De maatregelen genoemd onder vraag 1 kunnen alleen worden doorgevoerd door middel van een
AMvB.
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Het CIR kan op het internet geraadpleegd worden, via https://insolventies.rechtspraak.nl.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het wetsvoorstel brengt geen administratieve lasten of nalevingskosten met zich voor de burger
en het bedrijfsleven. Het opnemen van extra stukken en het opnemen van informatie uit
aangewezen beschikkingen leidt mogelijk tot een beperkte stijging van de werklast van de griffie
van de rechtbank en de rechter-commissaris. Gedurende de consultatieperiode zullen de
werklastgevolgen voor de rechtspraak in beeld worden gebracht.

