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De stille bewindvoering en het wetsontwerp 

Wet continuïteit ondernemingen ! 

 

 
In het wetsontwerp wordt een beoogd curator al bij een in ernstige 

financiële moeilijkheden verkerende onderneming betrokken 
voordat er sprake is van een faillissement 
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Doel van de Wet continuïteit ondernemingen I 

 
• Gestructureerde en doelmatige afwikkeling van het faillissement 

faciliteren 

• Doorstart van levensvatbare delen van de onderneming na 
faillissement bespoedigen en daar alvast de voorbereidingen 
voor treffen 

• Anders gezegd: voorkomen van kapitaalvernietiging, behoud 
werkgelegenheid, rekening houden met andere 
maatschappelijke belangen 

 

 



Reacties op het Wetsontwerp 

 
www.internetconsultatie.nl/wet_continuiteit_ondernemingen_i/reacties 
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Hoe start een verzoek tot stille 

bewindvoering? 

- Advocaat informeert telefonisch of per e-mail bij de rechtbank 

- Stafmedewerker neemt contact op met advocaat en vraagt: 

- is onderneming statutair gevestigd in arrondissement 
Rotterdam? 

- zijn er dochterondernemingen en zo ja waar zijn die statutair 
gevestigd? 

- als de weg vrij is, ontvangt advocaat per e-mail een 
vragenlijst 

- het doel van de vragenlijst is om inzicht te krijgen in de 
strekking van het verzoek en de belangen 
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Meerwaarde en maatschappelijke relevantie 

• Meerwaarde van de pre-pack moet aannemelijk gemaakt 

worden 

 

• Schuldenaar heeft een zekere omvang en maatschappelijke 

relevantie en wordt geadviseerd 
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De gewenste informatie 

• Juridische bijstand gedurende het traject 

• Administratie op orde 

• Lopende verzekeringen op orde en premies zijn voldaan 

• Verlies- en winstrekening en balans 

• Taxatierapporten 

• Liquiditeitsprognose 

• Doelstelling: welke acties? 

• Relevant werknemersbelang, betrokkenheid OR? 

• Marktverkenning 

• Potentiële overname kandidaten (zittend management) 

• Dochter- of buitenlandse vennootschappen betrokken 

• Welke advocaten/adviseurs? 

• Procedures/beslag 

• Contact met bank / zekerheidsgerechtigde? 

• Termijn in beginsel twee weken 
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Werkzaamheden (1) 

• Afspraken worden vastgelegd in een brief van de teamvoorzitter 

aan de stille bewindvoerder(s) 

• Er is geen sprake van een benoeming, er wordt aangegeven wie 

er in beginsel in geval van faillissement tot curator wordt 

aangesteld 

• De stille bewindvoerder moet zich vrij voelen om op ieder 

moment terug te treden 

• Er worden één of twee stille RC’s aangewezen als 

aanspreekpunt 
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Werkzaamheden (2) 

• Werkzaamheden vormen in beginsel geen beletsel voor 

benoeming curator in faillissement 

• Werkzaamheden en vergoedingen conform Recofa-richtlijnen, in 

beginsel geen boedelschuld 

• Bij het uitspreken van het faillissement wordt aangegeven dat er 

sprake is geweest van stille bewindvoering 

• Bij eerste faillissementsverslag dient verantwoording over stille 

bewindvoeringsperiode te worden afgelegd  

• Evaluatie na afloop van de stille bewindvoering 
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1. Niet pre-pack, maar stille 
bewindvoering  

 
 

- introductie Nico Tollenaar 
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2.      Om de pre-pack in Nederland 

echt succesvol te kunnen laten zijn is 

nog meer nodig  

 

 
- introductie Kees Lieve 
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3.      De periode van stille 

bewindvoering is niet transparant, 

daarom is de rol van de stille RC in 

de stille bewindvoering groter dan in 
faillissementen  

  
- introductie Jacqueline Frima 
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Association for Corporate Growth 
 

• Founded in 1954 

• 14.000 members in USA, Europe, China 

• Weekly, monthly, quarterly(Chapter) Events AcrossTown & Around the World 

• ACG InterGrowth® 

• ACG EuroGrowth® 

• Online Member Directory 

 

75% of ACG members report that they have done business with 
fellow members. 

About ACG 
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Ready to Join? 

 Personal Membership: €250 per year.  

  

Corporate Membership (3 members): €600 per year 

Corporate Membership (5 members): €1000 per year 

 

Corporate Sponsorship:€2500 per year. 

(10 members, company logo & link to website on ACG Holland website, host an 

event, board member) 

 

ACG brings members and opportunity together. Don't let your next 
opportunity pass you by. 
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Next Lunchmeeting  

hosted by 

HPE GrowthCapital 

April 9th 

Amsterdam 
 

 

Next ACG Holland event 
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