Wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van de Richtlijn 2019/1023 van
het

Europees

Parlement

en

de

Raad

van

20

juni

2019

betreffende

preventieve

herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en
betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering,
insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn
betreffende herstructurering en insolventie), Pb EU 2019, L 172/18 (Implementatiewet richtlijn
herstructurering en insolventie)

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz.
enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Richtlijn 2019/1023 van het Europees Parlement en de
Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van
schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures
inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU)
2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) moet worden omgezet in bepalingen van
nationaal recht en dat daartoe de Faillissementswet en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moeten worden
gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 14 wordt een lid toegevoegd, luidende:
5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de
aanstelling van curatoren.

B

1

In artikel 15, derde lid, wordt na de tweede zin een zin ingevoegd, luidende: Artikel 71, derde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

C

Aan artikel 16, tweede lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Artikel 71, derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

D

Artikel 42a wordt als volgt gewijzigd:
1.

Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

2.

In het eerste lid (nieuw) wordt in de eerste zin na “ter griffie van” ingevoegd “de” en komt de tweede
zin te luiden: De rechter honoreert dit verzoek als op het moment dat de machtiging wordt verstrekt
redelijkerwijs valt aan te nemen dat:
a.

het verrichten van de rechtshandeling noodzakelijk is om:
1°

de door de schuldenaar gedreven onderneming tijdens de voorbereiding van een akkoord
als bedoeld in de genoemde artikelen te kunnen blijven voortzetten, of

2°

het akkoord te kunnen voorbereiden, in stemming te kunnen brengen of overeenkomstig
artikel 384 door de rechtbank te kunnen laten homologeren, en

b.

de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van de schuldenaar bij deze rechtshandeling
gediend zijn, terwijl geen van de individuele schuldeisers daardoor wezenlijk in zijn belangen
wordt geschaad.

3.

Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2.

De artikelen 369, zevende tot en met tiende lid, en 371, tweede lid, eerste, tweede en vijfde zin,
zijn van overeenkomstige toepassing.

E

Artikel 71 wordt als volgt gewijzigd:
1.

Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
3.

Onverminderd artikel 65, neemt de rechtbank geen beslissing als bedoeld in het eerste en tweede
lid dan nadat zij de curator, de schuldenaar en de schuldeisers op een door haar nader te bepalen
wijze en binnen een door haar te bepalen termijn in de gelegenheid heeft gesteld een zienswijze
te geven.

2.

Aan het vierde lid (nieuw) wordt toegevoegd: “, en de vaststelling van zijn salaris”.
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F

Aan artikel 215 wordt een lid toegevoegd, luidende:
5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de
benoeming van bewindvoerders.

G

In artikel 215a, tweede lid, wordt na de tweede zin een zin ingevoegd, luidende: Artikel 250, derde lid, is
van overeenkomstige toepassing.

H

In de artikelen 216, eerste zin, 218, eerste lid, eerste zin, 225, tweede lid, 242, eerste lid en 271, eerste lid,
eerste zin, vervalt “zo die is benoemd”.

I

Artikel 223a komt te luiden:
Artikel 223a
1.

Bij het voorlopig verlenen van de surseance benoemt de rechtbank een of meer van haar leden tot
rechter-commissaris, teneinde de bewindvoerders op hun verzoek van advies te dienen en toezicht te
houden op de vervulling door de bewindvoerders van de door hen ingevolge deze titel te verrichten
taken.

2.

Benoemt de rechtbank meerdere rechters-commissarissen, dan zijn zij zowel afzonderlijk als tezamen
bevoegd om de in deze wet genoemde bevoegdheden uit te oefenen.

J

Artikel 224 wordt als volgt gewijzigd:
1.

In het eerste lid, eerste zin, vervalt “zo die is benoemd of, bij gebreke van dien, van de
voorzieningenrechter der rechtbank”.

2.

In het tweede lid wordt “of van één of meer schuldeisers” vervangen door “, van één of meer
schuldeisers of van de schuldenaar” en vervalt “zo die is benoemd”.

K

3

In de artikelen 227, tweede lid, en 264, eerste lid, vervalt “zo die is benoemd of, bij gebreke van dien, de
rechtbank”.

L
In artikel 230, tweede lid, tweede zin, vervalt “of, zo geen rechter-commissaris is benoemd, van de
voorzieningenrechter van de rechtbank”.

M

Artikel 241a wordt als volgt gewijzigd:
1.

In het eerste lid, eerste zin, wordt “de rechtbank of, zo een rechter-commissaris is benoemd, van deze”
vervangen door “de rechter-commissaris”.

2.

In het tweede lid, tweede zin, wordt “De rechtbank en rechter-commissaris kunnen” vervangen door
“De rechter-commissaris kan” en wordt “hen” vervangen door “hem”.

N
In artikel 241c, eerste lid, wordt “de rechtbank of de rechter-commissaris zo die is benoemd,” vervangen
door “de rechter-commissaris”.

O

Aan artikel 250 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3.

De rechtbank beslist niet over het loon van de bewindvoerders dan nadat zij de rechter-commissaris
heeft gehoord en de bewindvoerders, de schuldenaar en de schuldeisers op een door haar nader te
bepalen wijze en binnen een door haar te bepalen termijn in de gelegenheid heeft gesteld een
zienswijze te geven. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels gesteld
worden omtrent de vaststelling van het loon van de bewindvoerder.

P

Artikel 255 wordt als volgt gewijzigd:
1.

In het eerste lid vervalt “zo die is benoemd” en “of, bij gebreke van dien, in raadkamer”.

2.

In het derde lid wordt ‘de rechter-commissaris zo die is benoemd en,” vervangen door “, de rechtercommissaris en”.
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Q
In de artikelen 265, vijfde lid, en 267 vervalt “zo die is benoemd of bij gebreke van dien de rechtbank”.

R
In artikel 268a vervalt “de rechtbank of, zo die is benoemd,”.

S
In artikel 269, eerste lid, tweede zin, vervalt “zo die is benoemd en bij gebreke van dien, door de
voorzieningenrechter”.

T
In artikel 269a, eerste zin, vervalt “ten overstaan van een rechter-commissaris is geraadpleegd en beslist
en”.

U

Artikel 270 vervalt.

V
In artikel 277, derde zin, vervalt “dan wel in artikel 270”.

W
In artikel 278, eerste lid, vervalt “dan wel van artikel 270”.

X
In artikel 281e, vijfde lid, vervalt “270”.

Y
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In artikel 283, eerste lid, vervalt “, 270”.

Z

Aan artikel 287, derde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de benoeming van bewindvoerders.

AA

Aan artikel 320, zesde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Onverminderd artikel 314, tweede lid, neemt
de rechtbank geen beslissing als bedoeld in het eerste en derde tot en met vijfde lid dan nadat zij de
bewindvoerder, de schuldenaar en de schuldeisers op een door haar nader te bepalen wijze en binnen een
door haar te bepalen termijn in de gelegenheid heeft gesteld een zienswijze te geven.

BB

Artikel 349a wordt als volgt gewijzigd:
1.

In het eerste lid, tweede zin, wordt “de termijn op ten hoogste vijf jaar stellen, indien” vervangen door
“de termijn op ten hoogste vijf jaar stellen als de schuldenaar gedurende een naar verwachting
beperkte termijn niet aan al zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen kan
voldoen, onder de voorwaarde dat”.

2.

In het tweede lid, wordt na de eerste zin een zin ingevoegd, luidende: De rechter-commissaris kan de
termijn verlengen op de grond, bedoeld in het eerste lid, tweede zin, of als schuldenaar toerekenbaar
tekort is geschoten in de nakoming van een of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende
verplichtingen en de rechter-commissaris geen toepassing geeft aan artikel 354, tweede lid.

3.

In het tweede lid, vijfde zin (nieuw), wordt na “in de gelegenheid” ingevoegd “te”.

CC

Artikel 369 wordt als volgt gewijzigd:
1.

Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: In deze afdeling wordt verstaan onder MKBonderneming: een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de
jaaromzet in het voorgaande boekjaar € 50 miljoen of het balanstotaal aan het eind van het
voorgaande boekjaar € 43 miljoen niet overschreed.

2.

In het tweede lid wordt “artikel 381, derde lid” vervangen door “artikel 381, tweede lid”.

DD
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Artikel 371 wordt als volgt gewijzigd:
1.

In het derde lid wordt de tweede zin vervangen door de volgende twee zinnen: Onverminderd het
vijftiende lid, wordt een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige in ieder geval
toegewezen als het is ingediend door de schuldenaar zelf of gesteund wordt door de meerderheid
van de schuldeisers. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld omtrent de aanwijzing van herstructureringsdeskundigen.

2.

Aan het tiende lid worden twee zinnen toegevoegd, luidende: Als de schuldeisers de kosten dragen,
neemt de rechtbank geen beslissing als bedoeld in dit lid dan nadat zij de schuldeisers op een door
haar nader te bepalen wijze en binnen een door haar te bepalen termijn in de gelegenheid heeft
gesteld een zienswijze te geven. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld omtrent de vaststelling van het salaris van de herstructureringsdeskundige.

3.

Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
15. De rechtbank kan een verzoek als bedoeld in het eerste lid alleen toewijzen als de schuldenaar
hiermee instemt, wanneer:
a.

de schuldenaar of de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
waartoe de schuldenaar behoort, een MKB-onderneming drijft, en

b.

er op het moment dat het verzoek wordt gedaan, niet reeds een verklaring als bedoeld in
artikel 370, derde lid, ter griffie van de rechtbank is gedeponeerd.

Als de schuldenaar een rechtspersoon is, mogen de aandeelhouders het bestuur niet op
onredelijke wijze belemmeren instemming te verlenen. Constateert de rechtbank dat het bestuur
geen goede reden heeft voor de weigering om instemming te verlenen, dan kan zij bepalen dat
haar beslissing dezelfde kracht heeft als de instemming van het bestuur.

EE

Artikel 373 wordt als volgt gewijzigd:
1.

In het derde lid wordt na “noodzakelijk zijn” ingevoegd “, zoals de afkondiging van een
afkoelingsperiode als bedoeld in artikel 376”.

2.

In het vierde lid wordt “een verzuim in de nakoming van de schuldenaar dat heeft plaatsgevonden vóór
de afkoelingsperiode” vervangen door “een verzuim van de schuldenaar in de voldoening van een
schuld die is ontstaan vóór de afkoelingsperiode”.

FF

Artikel 375 wordt als volgt gewijzigd:
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1.

In het eerste lid, onderdeel a, wordt toegevoegd “en, als er geen sprake is van een aanwijzing van een
herstructureringsdeskundige, een elektronisch postadres waarop de schuldenaar bereikbaar is”.

2.

In het eerste lid, onderdeel b, wordt toegevoegd “en een elektronisch postadres waarop deze
bereikbaar is”.

3.

In het eerste lid, onderdeel i, vervalt na “de schuldenaar” “het”.

4.

In het tweede lid, onderdeel e, onder 3°, wordt toegevoegd “en voor zover van toepassing, de gevolgen
van die maatregelen voor de bij de schuldenaar in dienst zijnde werknemers”.

5.

In het tweede lid, onderdeel e, onder 4°, wordt na “een oplossing” ingevoegd “en de noodzakelijke
voorwaarden die hiervoor vervuld moeten zijn”.

GG

Artikel 376 wordt als volgt gewijzigd:
1.

In het vierde lid, onderdeel a, wordt na “kunnen blijven voortzetten” ingevoegd “of om de door de
schuldenaar gedreven onderneming door middel van een akkoord gecontroleerd af te kunnen
wikkelen”.

2.

In het achtste lid wordt na “De artikelen” ingevoegd “212b, tweede lid,”.

3.

Onder vernummering van het tiende tot en met dertiende lid tot elfde tot en met veertiende lid wordt
een lid ingevoegd, luidende:
10. De rechtbank kan een machtiging als bedoeld in het tweede lid, onder a, verlenen, als
redelijkerwijs valt aan te nemen dat de derde door het niet kunnen uitoefenen van de bevoegdheid
als bedoeld in dat onderdeel, wezenlijk in zijn belangen wordt geschaad.

4.

In het twaalfde lid (nieuw) wordt “verzoeken als bedoeld in het vijfde, negende en tiende lid” vervangen
door “verzoeken als bedoeld in het vijfde, negende en elfde lid”.

HH

Artikel 378, eerste lid, onderdeel g, komt te luiden:
g.

of, als de schuldenaar een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 383, tweede lid, het bestuur zonder
goede reden weigert instemming te verlenen voor de indiening van het homologatieverzoek.

II

Aan artikel 380, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de aanstelling van een observator.

JJ
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Artikel 381 wordt als volgt gewijzigd:
1.

Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en met achtste lid tot tweede tot en met
zevende lid.

2.

In het derde lid (nieuw), eerste zin, wordt “een schuldeiser als bedoeld in het derde lid” vervangen
door “een schuldeiser als bedoeld in het tweede lid”.

KK

In artikel 383, tweede lid, eerste zin, vervalt onderdeel a, onder verlettering van de onderdelen b en c tot
onderdelen a en b en komt onderdeel b (nieuw) als volgt te luiden:
b.

de schuldenaar of de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waartoe
de schuldenaar behoort, een MKB-onderneming drijft.

LL

Artikel 384 wordt als volgt gewijzigd:
1.

Het tweede lid, onderdeel f, komt te luiden:
f.

de schuldenaar in het kader van de uitvoering van het akkoord een nieuwe financiering of een
bepaalde transactie aan wil gaan, terwijl redelijkerwijs aannemelijk is dat deze niet onmiddellijk
noodzakelijk is voor de uitvoering van het akkoord of de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers daardoor wezenlijk zullen worden geschaad;

2.

In het vierde lid, onderdeel d, wordt “heeft verstrekt” vervangen door “hebben verstrekt”.

MM
In artikel 385, tweede zin, wordt “artikel 381, vierde of vijfde lid” vervangen door “artikel 381, derde of vierde
lid”.

Artikel II

Indien artikel II, onderdeel F, van de Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in
verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister
gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer
van Koophandel (Stb. 2019, 280), in werking is getreden of treedt, wordt in artikel 374, tweede lid, onderdeel
a, van de Faillissementswet, “ten aanzien waarvan uit een opgave krachtens de Handelsregisterwet 2007
blijkt dat er vijftig of minder personen werkzaam zijn” vervangen door “ten aanzien waarvan uit een opgave
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krachtens de Handelsregisterwet 2007 een indicatie van het aantal arbeidsverhoudingen blijkt die vijftig of
minder bedraagt,”.

Artikel III

Het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is van toepassing op:
a. faillissementen die voor het tijdstip van inwerkingtreden van deze wet zijn uitgesproken;
b. surseances van betaling die voor het tijdstip van inwerkingtreden van deze wet voorlopig danwel
definitief zijn verleend;
c.

schuldsaneringsregelingen die voor het tijdstip van inwerkingtreden van deze wet zijn
uitgesproken, en

d. besloten of openbare akkoordprocedures buiten faillissement ten aanzien waarvan voor het tijdstip
van inwerkingtreden van deze wet een verklaring als bedoeld in artikel 370, derde lid,
Faillissementswet, is gedeponeerd danwel voor het tijdstip van inwerkingtreden van deze wet een
verzoek als bedoeld in artikel 371, eerste lid, Faillissementswet, is gedaan.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen
of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel V

Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten,
colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Minister voor Rechtsbescherming
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