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Checklist doorstarten na faillissement

Wat gaan wij met u bespreken:

1. Geregisseerd faillissement met doorstart
2. Wanneer is een doorstart realiseerbaar 
3. Wat vooral wel doen 
4. Wat vooral niet doen
5. Doorstart stappen faillissement noodscenario
6. Na het faillissement moet er snel zaken worden gedaan
7. Plan B

1. Geregisseerd faillissement met doorstart

De strategie om een doorstart te maken is er een die niet zonder risico’s is. Zonder deugdelijke 
voorbereiding van het faillissement en een strakke planning in de periode daarna is de kans groot dat 
uw onderneming voorgoed tot stilstand komt.

Failliet gaan en een doorstart maken komt in beeld wanneer u uw bedrijf (eenmanszaak, BV, VOF) geen 
geld en tijd meer heeft om informeel te reorganiseren. De schulden stappelen zich op, de schuldeisers 
(bank, belastingdienst en crediteuren) beginnen lastig te worden en de winst is nihil of er wordt zelfs 
verlies gemaakt. U begint de controle te verliezen, ligt nachten wakker en weet niet wat te doen.

Failliet gaan betekent dat u de gang van zaken binnen uw bedrijf definitief niet meer in eigen hand 
heeft. De curator wordt namelijk de baas! 

Een geregisseerd faillissement met een strak geplande doorstart is de oplossing!

Een succesvolle doorstart kan maar één keer en moet snel gebeuren. Het bedrijf moet na het 
faillissement blijven doordraaien. Zowel klanten als leveranciers willen zekerheid. Belangrijke klanten 
en leveranciers kunnen bij lang getreuzel overstappen naar uw concurrent. Binnen een week moet de 
doorstart geregeld zijn! En dat is mogelijk.



De periode kort na het uitspreken van het faillissement is altijd hectisch. Er komen zaken op u af waar 
u nog nooit mee te maken heeft gehad. Wanneer u hierop niet voorbereid bent zal het moeilijk blijken 
het overzicht te behouden.

Een snelle en gestructureerde afwikkeling van de doorstart is alleen mogelijk bij een goede 
voorbereiding met behulp van gespecialiseerde insolventie juristen. Een strak geplande doorstart 
begint namelijk enkele weken voordat het faillissement wordt uitgesproken. Het is zeer belangrijk om 
de regie in eigen hand te houden. In deze fase kunt u nog steeds zelf beslissen.

2. Wanneer is een doorstart na faillissement realiseerbaar

Een doorstart na faillissement 
is alleen realiseerbaar als er 
een verdienmodel is. Is het 
nieuwe bedrijf in staat om 
direct na het faillissement 
(zonder schulden, zonder 
overtallig personeel, zonder 
hoge kosten) winstgevend 
verder te gaan. Alleen bij een 
winstgevend model zal de 
curator willen meewerken 
aan een doorstart. Er zal een 
businessplan/ondernemersplan 
moeten worden gemaakt. 
Tevens zal financiering moeten 
worden gezocht, want er zijn zeker zaken die uit het faillissement zullen moeten worden gekocht 
zoals; kantoorinventaris, de handelsnaam van het bedrijf, telefoonnummers, domeinnamen, websites, 
goodwill, klantenbestand, voorraden, machines, auto’s, onderhanden werk en lopende opdrachten. 

Indien er een verdien model is zullen er in de aanloop naar het faillissement een groot aantal zaken 
moeten worden voorbereid. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt met de belangrijkste 
leveranciers. De grootste klanten zullen moeten worden geïnformeerd en deze zullen ook hun 
commitment moeten uitspreken om in de toekomst verder te gaan. Vergeet ook niet de rol van 
de huurbaas, die is ook nodig, al was het maar vanwege het feit dat een verhuizing naar een ander 
pand kostbaar is. De werknemers zullen op de hoogte moeten worden gebracht van de financiële 
problemen. De bank speelt ook een rol van betekenis als er een kredietovereenkomst is. Vaak staat 
de ondernemer persoonlijk borg. Al deze onderdelen van een doorstart vragen om een strakke 
planning en dat onder leiding van gespecialiseerde insolventie juristen met veel ervaring.



3. Wat vooral wel doen

• Bezint eer ge begint en weeg de risico’s goed af, wacht zeker niet te lang. Angst voor het onbekende 
is een slechte raadgever, maar durf ook kritisch te zijn naar uw eigen handelen. Steek vooral niet uw 
hoofd in het zand, negeer de problemen niet. Problemen kunnen immers worden opgelost. 

• Laat u op tijd (ruim vóór het faillissement) bijstaan door specialisten: in faillissementen 
gespecialiseerde juristen hebben de voorkeur. Deze juristen kennen namelijk de weg en de 
mogelijkheden in een voor u onbekende materie.   

• Ga back to basics en keer terug naar de basis van de direct renderende activiteiten. Probeer vanuit 
de basis opnieuw geld te verdienen en bepaal daarna een toekomststrategie.  

• Snijd diep in de kosten, een betere saneringskans wordt u niet geboden. Een faillissement is de 
ultieme gelegenheid om definitief afscheidt te nemen van kosten welke niet strikt noodzakelijk zijn. 
Kijk ook nog eens héél kritisch naar overtallige personeel.  

• Zorg voor strategische beweging, een onderneming die failliet gaat heeft bijna altijd een probleem 
met een (toekomst)visie. Het gaat niet voor niets slecht. Stel dus een ondernemingsplan op dat 
verder gaat dan “meer van hetzelfde met minder mensen”. 

• Houd cruciale medewerkers op de hoogte, maar betrek ook uw leveranciers en belangrijkste 
afnemers in uw plannen. Blijf vrienden met uw bankier en maak zeker geen ruzie met uw 
schuldeisers. Blijf altijd –telefonisch- bereikbaar.   

4. Wat vooral niet doen

• Volg niet de adviezen van uw 
accountant, deze is immers mede de 
oorzaak van de situatie waarin u bent 
terecht gekomen. Uw accountant heeft 
het tij niet kunnen keren, en heeft 
een doorstart wellicht niet eerder 
meegemaakt. Schakel gespecialiseerde 
insolventie juristen in. 

• Houd uw bankier niet buiten de 
plannen. Met een goed doordacht 
ondernemersplan en de juiste 
insolventie jurist kunt u veel 
bereiken voor een herfinanciering na 
faillissement. 

• Haal de BV niet leeg vlak voor het faillissement onder het motto “dat heb ik maar vast”. De curator 
draait toch alles terug en het onderlinge vertrouwen -dat nodig is voor een snelle doorstart- is weg. 



• Bevoordeel geen schuldeisers door deze nog even snel te betalen. Bevoordeel ook niet uzelf door 
nog even snel achterstallige management fee te betalen of een lening volledig af te lossen. Deze 
“paulianeuze betalingen” zullen door de curator direct worden terug gevorderd.  

• Laat belangrijke klanten en leveranciers niet in het ongewisse. Probeer open te zijn in uw 
communicatie. Wees transparant, u zult zich verbazen over de goodwill die u daarmee kweekt.   

• Speel geen verstoppertje. Zorg dat u bereikbaar bent en bereikbaar blijft.  

• Laat u niet verleiden tot personele compromissen en kies voor de beste en ga met een minimale 
bezetting door! 

• Onderhandel nooit zelf met de curator. Laat de onderhandelingen van een doorstart over aan 
een gespecialiseerde insolventie jurist. Uw emotie kan de onderhandelingen blokkeren of zelfs 
helemaal teniet doen.

5. Doorstart stappen faillissement noodscenario

Het noodscenario omvat o.a. de volgende stappen 
uit te voeren vóór het faillissement:

• Stel een ondernemingsplan op voor de periode 
na de doorstart. 

• Laat onroerende en roerende zaken taxeren. Op 
deze manier kunt u snel tot zaken komen met de 
curator. 

• Regel de financiering van de doorstart. Peil 
tijdig de ideeën van de bank om een doorstart te 
financieren, en onderzoek indien nodig andere financieringsmogelijkheden. 

• Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid (ook als aandeelhouder!). Stel zoveel mogelijk 
privévermogen veilig maar haal om “vijf voor twaalf” geen rare trucs uit. Meld tijdig uw 
betalingsonmacht bij de fiscus. 

• Informeer klanten en leveranciers die cruciaal zijn voor een succesvolle doorstart. 

• Zorg dat de nieuwe B.V. klaar staat. Richt vandaag nog een nieuwe BV op!

6. Na het faillissement moeten er snel zaken gedaan worden 

Na het uitspreken van het faillissement is snelheid het enige dat telt, ook voor de curator, want een 
draaiende onderneming levert meer op voor de boedel:

• Onderhandel met de curator over de overname van dat deel van de activa en het personeel dat past 
binnen het ondernemingsplan van de doorstart. Probeer hierbij niet voor een dubbeltje op de eerste 
rang te zitten. Er zijn altijd kapers op de kust, uw concurrenten hebben namelijk ook belangstelling. 



Neem VANDAAG nog contact op met:
 
MEER Juristen B.V. (gespecialiseerde insolventie juristen met 25 jaar ervaring)
Bruistensingel 400
5232 AG ’s-Hertogenbosch
KvK nr. 87033569
 
Telefoon 085 – 23 90 333  (7 dagen per week bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur)        www.meerjuristen.nl

Zet jij de eerste stap?
Veel ondernemers vinden het moeilijk om 
advies of hulp te vragen. Grote kans dat jij er 
ook tegenop ziet. Bedenk dan dat externe 
expertise noodzakelijk is bij het reorganiseren, 
herstructureren, saneren en doorstarten van 
jouw bedrijfsactiviteiten. Wij staan klaar om 
jou en jouw bedrijf een boost te geven!

Jij zult merken dat er een last van je schouders 
valt als we eenmaal in gesprek zijn. Jouw 
bedrijf kan er alleen maar bij winnen. Zet dus 
die stap! Je bent van harte welkom.

Eric Pouw Timo Pouw
06 - 1314 1719 06 - 2209 1191

• Betrek de bank bij het overleg met curator. Vaak zal de bank moeten meewerken aan de doorstart 
omdat zij het pandrecht heeft op machines, debiteuren, voorraad en inventaris. Ieder aanbod aan 
de curator zal dus gedaan moeten worden onder het voorbehoud dat de bank akkoord gaat. Maak 
daar handig gebruik van. De banken zijn echt niet zo vervelend als de krantenberichten ons willen 
doen geloven. 

• Blijf tijdens dit onderhandelingsproces belangrijke relaties en medewerkers informeren zonder 
toezeggingen te doen die u niet kunt nakomen. Alles staat of valt met vertrouwen!

7. Plan B

• Wanneer de doorstart niet binnen twee geregeld is, overweeg dan het hele plan opnieuw. Iedere 
dag dat de doorstart langer duurt, wordt het bedrijf minder waard. Een goede insolventie jurist 
zorgt altijd voor een plan B! 

• Plan B is een doorstart maar dan zonder overname van de bestaande activa. Een plan B is een 
alternatief als er geen overeenstemming komt met de curator of als een concurrent er met de 
failliete boedel (vanwege het hoogste bod) vandoor gaat. Er is dus altijd een oplossing! Laat u 
daarover informeren door een gespecialiseerde insolventie jurist. 


