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Wat als je niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen?
Voor de Corona Crisis had je een goed lopend bedrijf als eenmanszaak, vof of maatschap. Dan valt ineens een
groot deel van de omzet weg. Dan wordt het lastig om je vaste lasten te blijven betalen. Het lukt niet om
betalingsafspraken te maken en de schulden stapelen zich op. Op een gegeven moment zie je geen licht meer
aan het einde van de tunnel. Faillissement aanvragen lijkt dan de meest logische stap.
Maar dat is het niet voor ondernemers in een eenmanszaak, vof, cv of maatschap. Zelfs in een b.v. kun je grote
persoonlijke risico’s lopen. Ben je privé aansprakelijk voor de schulden die je met je bedrijf opbouwt, dan blijven na
het afwikkelen van je bedrijf de schulden je achtervolgen. Als je eenmaal in de schuldsanering zit, wordt het bijna
onmogelijk opnieuw te beginnen.
Voor een eenmanszaak, vof, cv of maatschap is failliet gaan de slechtst mogelijke optie. Er wordt helemaal
niets mee opgelost en de schulden worden alleen maar groter! Alle kosten voor de financiële afwikkeling zoals
accountant zijn helemaal voor jouw rekening. Dat is lastig als je geen geld hebt! De meeste ondernemers in zo
een situatie zijn meer dan 5 jaar bezig om in de schuldsanering te komen. En dan heb je ook nog 3 jaar nodig om
er weer uit te komen. Mocht het toch tot een faillietverklaring komen, zorg er dan voor dat je het faillissement direct
om laat zetten naar een schuldsaneringstraject (WSNP).

Betalingsonmacht belastingen & premies
Wanneer je je belastingen en premies niet meer kunt betalen is het van het grootste belang dat je dat binnen 14
dagen na de vervaldatum meldt aan de belastingdienst met dit formulier:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding_betalingsonmacht_belastingen_en_premies_ov9
41z13fol.pdf
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Betalingsonmacht en UWV
Wanneer je salarissen niet meer kunt betalen moet je dit melden aan het UWV. Als je betalingsonmacht hebt
aangevraagd bij de rechtbank maar er is (nog) geen uitspraak kan het UWV betaling van de salarissen over
nemen.

Wat als je failliet verklaard wordt?
Je schuldeisers kunnen jou of je bedrijf failliet laten verklaren. Daar zijn onderstaande voorwaarden aan
verbonden:

•

Je bent gestopt met betalen.

•

Je hebt minimaal 2 schulden bij verschillende schuldeisers, waarvan bij 1 de betalingstermijn versteken is.

Voor jouw schuldeisers zitten daar wel advocaatkosten en griffierechten aan vast.
Als het zo ver komt dat je failliet verklaart wordt is het heel belangrijk dat je zelf op de zitting aanwezig
bent en de rechter meteen vraagt het faillissement om te zetten in een schuldsaneringstraject (WSNP).

Faillissement en personeel
Bij een (dreigend) faillissement ben je niet verplicht dit aan je personeel te melden. Wel zijn de gevolgen voor je
mensen natuurlijk heel groot. Als je hun salaris niet meer kunt betalen, worden jouw werknemers schuldeisers. Bij
een faillissement wordt altijd een Curator benoemd. Deze wordt betaald uit de opbrengsten van het faillissement
en neemt de beslissingen over jouw bedrijf. Hij zal je medewerkers ontslaan. Wanneer je werknemers geen salaris
meer ontvangen, moeten ze dat zo snel mogelijk bij de UWV melden. Het UWV neemt dan met terugwerkende
kracht de betaling van het salaris over.. Soms kan dit toch een goede reden zijn om jezelf failliet te laten verklaren.
Hoe kom je in de schuldsanering/wsnp.
De schuldsanering is een schuldhulpverleningstraject voor particulieren. Dit traject in gaan betekent per definitie
dat je ondernemer af bent.
Je kunt de schuldsanering in gaan na een faillissement door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Liefst
meteen op de zitting waarin het faillissement wordt uitgesproken. Daarom is het belangrijk op die zitting aanwezig
te zijn. De rechter bepaalt of je faillissement wordt omgezet naar een schuldsanering. Zo een verzoek wordt lang
niet altijd toegewezen. Gemiddeld in 50% van de gevallen. Het verschilt ook nog eens per rechtbank!
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De nieuwe WHOA
Sinds 1/1/2021 is het mogelijk als ondernemer om zelf een akkoord te maken met je schuldeisers. Daarbij heb je
wel een meerderheid van schuldeisers nodig die instemmen. Die meerderheid wordt bepaald naar het bedrag van
de schuld en de categorie. Zijn een paar schuldeisers tegen het akkoord, dan kan je bij de rechter ‘Homologatie”
vragen. Daarmee worden deze schuldeisers gedwongen akkoord te gaan.
Op de site van de KvK vind je een stappenplan voor de WHOA.
Een homologatie is alleen mogelijk als je kunt aantonen dat je bedrijf na de sanering in staat is aan alle
verplichtingen te voldoen en er voldoende middelen overblijven voor de ondernemer om van te leven. Daarvoor
heb je een goed ondernemingsplan nodig. Daarin laat je zien hoe je inspeelt op de nieuwe situatie en er voor
zorgt dat je je afspraken met je schuldeisers nakomt.
En dat is juist nu heel erg lastig omdat niemand weet wanneer de horeca weer open gaat. En juist daarom is
homologatie nu handig. Met een eenvoudige melding aan de rechtbank zet je alles voor je crediteuren 2 maanden
stil. Toch blijf je in charge.
Met 2 maanden heb je meer duidelijkheid voor de toekomst en kun me met een goed onderbouwd
ondernemingsplan in onderhandeling met je schuldeisers. Daarbij kun je je laten ondersteunen door een
deskundige zoals een accountant of gespecialiseerd advocaat. Ook kan de rechtbank een (dure) aanwijzen. Wat
ik zelf doe is eerst met de ondernemer alles op een rij zetten en dan met een ‘hapklare brok’ naar een advocaat,
liefst een bekende en gespecialiseerd in faillissementsrecht.

Er komt veel kijken bij een dreigend faillissement en ik kan heel goed begrijpen hoe beangstigend dat kan zijn.
Daarom ga ik graag en vrijblijvend met je in gesprek om te bekijken wat jouw volgende stap moet zijn. Ik help
graag je opties op een rij te zetten. Maak een afspraak voor een (gratis) consult via info@deruyterhof.nl of bel 0622 99 54 14.

De Ruyterhof Ondernemerscoaching & Mediation.
Co-founder Ondernemerskracht.nu
OndernemerscoachZundert.nl
21e eeuw keukenmanagement
Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
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