Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de
mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter
bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing van een
eventueel

faillissement

of

surseance

van

betaling

(Wet

continuïteit

ondernemingen I)
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 het wenselijk is in de
Faillissementswet een regeling te treffen op basis waarvan de rechtbank, op verzoek
van een schuldenaar, aan kan wijzen wie in geval van faillietverklaring of verlening
van surseance van betaling zullen worden aangesteld als curator of bewindvoerder
en rechter-commissaris, om de afwikkeling van het faillissement of de toepassing
van de surseance van betaling te bevorderen en de kansen op een doorstart te
vergroten.
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:
VOORSTEL VAN WET
ARTIKEL I
De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 5, eerste lid, wordt “198 en 206,” vervangen door: 198, 206 en 363, eerste
lid.
B
Artikel 6, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1

1. In de eerste zin wordt “worde” vervangen door: wordt.
2. Na de eerste zin wordt toegevoegd: Indien aan de faillietverklaring een aanwijzing
van een beoogd curator als bedoeld in artikel 363 en een beoogd rechtercommissaris als bedoeld in artikel 367 vooraf is gegaan, stelt de rechtbank de
schuldenaar, de beoogd curator en de beoogd rechter-commissaris in de
gelegenheid te worden gehoord.
C
Na artikel 14 wordt een artikel opgenomen, luidende:
Artikel 14a
Indien aan de faillietverklaring een aanwijzing van een beoogd curator als bedoeld in
artikel 363 en een beoogd rechter-commissaris als bedoeld in artikel 367 vooraf is
gegaan, stelt de rechtbank de aangewezen persoon of personen aan als curator en
benoemt zij het aangewezen lid van haar rechtbank als rechter-commissaris in het
faillissement, tenzij de rechtbank gewichtige redenen aanwezig acht om een andere
curator aan te stellen dan wel een andere rechter-commissaris te benoemen.
D
Artikel 215 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na de tweede zin toegevoegd: Indien aan de voorlopige
verlening van surseance een aanwijzing van een beoogd bewindvoerder als bedoeld
in artikel 363 en een beoogd rechter-commissaris als bedoeld in artikel 367 vooraf is
gegaan, stelt de rechtbank eveneens deze personen in de gelegenheid te worden
gehoord.
2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Indien aan de verlening van surseance een aanwijzing van een beoogd
bewindvoerder als bedoeld in artikel 363 vooraf is gegaan, benoemt de rechtbank de
aangewezen persoon of personen als bewindvoerder, tenzij de rechtbank gewichtige
redenen aanwezig acht om een andere bewindvoerder te benoemen.
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E
Artikel 223a wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor het artikel wordt «1.» toegevoegd.
2. Aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:
2. Indien aan de verlening van surseance een aanwijzing van een beoogd rechtercommissaris als bedoeld in artikel 367 vooraf is gegaan, benoemt de rechtbank het
aangewezen lid van haar rechtbank als rechter-commissaris, tenzij de rechtbank
gewichtige redenen aanwezig acht om een andere rechter-commissaris te
benoemen.
F
Na artikel 362 wordt opgenomen een nieuwe titel IV, getiteld: TITEL IV « Buiten
faillissement en surseance van betaling» en luidend als volgt:
EERSTE AFDELING

Aanwijzing van een beoogd curator of een beoogd
bewindvoerder en een beoogd rechter-commissaris

Artikel 363

[Aanwijzing beoogd curator of beoogd bewindvoerder]

1. Op verzoek van een schuldenaar kan de rechtbank een of meer personen
aanwijzen die in geval van faillietverklaring zullen worden aangesteld als curator
of in geval van verlening van surseance van betaling als bewindvoerder. De
schuldenaar dient aannemelijk te maken dat:
a)

met de aanwijzing het belang van zijn gezamenlijke schuldeisers is gediend
of

b)

belangen van maatschappelijke aard, zoals de openbare orde en veiligheid,
de continuïteit van de door de schuldenaar gedreven onderneming en het
behoud van werkgelegenheid voor de in die onderneming aanwezige
werknemers, gebaat is of zijn bij de aanwijzing.

2. Het verzoek wordt ingediend ter griffie en met de meeste spoed in raadkamer
behandeld. De rechtbank gaat over tot de aanwijzing als bedoeld in het eerste lid
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indien summierlijk blijkt van het bestaan van feiten of omstandigheden, welke
aantonen dat zich een situatie voordoet als bedoeld in dat lid onder a of b.
3. Aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing kan de rechtbank een termijn stellen
die op verzoek van de schuldenaar door de beoogd rechter-commissaris, bedoeld
in artikel 367, verlengd kan worden. De rechtbank en de rechter-commissaris
kunnen aan de aanwijzing dan wel de verlenging daarvan zodanige voorwaarden
verbinden, als zij ter verwezenlijking van het met de aanwijzing beoogde doel
nodig oordelen.
4. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid wordt niet gedaan indien de verzoeker
een natuurlijke persoon is die geen zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent.
5. De beschikking, houdende de aanwijzing bedoeld in het eerste lid, wordt niet
openbaar gemaakt en tegen deze beschikking kan geen hoger beroep worden
ingesteld.
Artikel 364

[Ontheffing van de beoogd curator of beoogd bewindvoerder van
zijn taken]

1. De rechtbank zal de beoogd curator of de beoogd bewindvoerder, na hem
gehoord te hebben, ontheffen van zijn taken, bedoeld in artikel 365, een en ander
hetzij op voordracht van de beoogd rechter-commissaris, hetzij op verlangen van
de beoogd curator of de beoogd bewindvoerder, dan wel de schuldenaar.
2. De beoogd curator of de beoogd bewindvoerder wordt van rechtswege ontheven
van zijn taken, bedoeld in artikel 365, door ommekomst van de in het derde lid
van dat artikel bedoelde termijn alsmede door respectievelijk faillietverklaring van
de schuldenaar dan wel verlening van voorlopige surseance van betaling aan de
schuldenaar.
3. De beoogd curator of de beoogd bewindvoerder die ontheven is van zijn taak
brengt onverwijld verslag uit van zijn bevindingen in de periode vanaf de
aanwijzing, bedoeld in artikel 363, eerste lid, tot aan het moment waarop hij van
zijn taak ontheven werd. De beoogd curator legt zijn verslag neder ter griffie van
de rechtbank. Het verslag zal aldaar ter kosteloze inzage liggen van een ieder,
maar niet dan nadat de schuldenaar in staat van faillissement is verklaard of hem
surseance van betaling is verleend. De neerlegging geschiedt kosteloos.
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Artikel 365

[Taken en bevoegdheden beoogd curator of beoogd
bewindvoerder]

1. De beoogd curator of de beoogd bewindvoerder neemt bij zijn handelen steeds de
taak van respectievelijk de curator dan wel de bewindvoerder als uitgangspunt. Hij
is noch gehouden tot opvolging van instructies van de schuldenaar noch van een
of meerdere van diens schuldeisers.
2. De beoogd curator of de beoogd bewindvoerder kan, indien de schuldenaar
daarom vraagt, onder meer verklaren:
a. dat redelijkerwijs verwacht mag worden 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;
b. onder welke voorwaarden redelijkerwijs verwacht mag worden dat de curator
na een eventuele faillietverklaring goederen zal vervreemden op basis van
artikel 101, eerste lid, en
c. welke voorbereidingen zouden kunnen worden getroffen om de afwikkeling van
een eventueel faillissement te bespoedigen.
3. De schuldenaar verschaft de beoogd curator of de beoogd bewindvoerder alle
inlichtingen die nodig zijn voor het doen van de in het vorige lid bedoelde
verklaringen. Met toestemming van de schuldenaar kan de beoogd curator of
de beoogd bewindvoerder bij het verkrijgen van inlichtingen derden bevragen of
een deskundige vragen onderzoek te verrichten.
Artikel 366

[Kosten van de beoogd curator of beoogd bewindvoerder]

1. De schuldenaar op wiens verzoek de beoogd curator of de beoogd bewindvoerder
is aangewezen, betaalt het salaris van de beoogd curator of de beoogd
bewindvoerder en de kosten van door hen geraadpleegde derden.
2. De beoogd curator of de beoogd bewindvoerder en de door hen geraadpleegde
derden kunnen voor betaling van het salaris dan wel de door hen in rekening te
brengen kosten zekerheid bedingen.
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3. Wordt de schuldenaar failliet verklaard voordat het salaris van de beoogd curator
en de kosten, bedoeld in het eerste lid, zijn voldaan worden deze als algemene
faillissementskosten in de zin van artikel 182 voldaan.
Artikel 367

[De beoogd rechter-commissaris]

1.De aanwijzing, bedoeld in artikel 363, eerste lid, houdt tevens in dat de rechtbank
een van haar leden aanwijst die in geval van faillietverklaring of verlening van
surseance van betaling zal worden benoemd tot rechter-commissaris.
2. De in het vorige lid bedoelde beoogd rechter-commissaris kan, nadat de beoogd
curator of de beoogd bewindvoerder daarom heeft gevraagd, van zijn zienswijze
doen blijken ten aanzien van de in artikel 365, tweede lid, bedoelde uitlatingen.
Artikel II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel III
Deze wet wordt aangehaald als: Wet continuïteit ondernemingen I.
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.
Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,
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