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Algemene informatie voor crediteuren  
met een vordering op een failliete (rechts)persoon 
 

Inleiding 

U heeft een vordering op een bedrijf of een natuurlijk persoon dat failliet is verklaard. Hieronder 
wordt beschreven wat het faillissement voor uw vordering betekent. 

Hoe kunt u uw vordering indienen? 

Als uw factuur niet of niet volledig is voldaan of indien u een andere vordering heeft op de failliet 
kunt u als crediteur deze vordering bij de curator indienen. Dat kan per post of per e-mail 
(info@drijberenpartners.nl). U dient aan te geven hoe hoog uw vordering is en op grond waarvan u 
dat bedrag te vorderen heeft. Daarbij dient u de vordering te onderbouwen door de onderliggende 
stukken mee te sturen, zoals bijvoorbeeld een kopie factuur, een overeenkomst, algemene leverings- 
of inkoopvoorwaarden, een vonnis, etc.  

Binnen welke termijn moet ik mijn vordering bij de curator indienen? 

Op deze vraag is geen concreet antwoord te geven. De wet stelt dat u uw vordering uiterlijk 15 dagen 
voor de verificatievergadering dient in te dienen (zie voor de verificatievergadering ook hierna). Die 
vergadering vindt echter niet in alle gevallen plaats. De verificatievergadering wordt alleen gehouden 
indien aan het einde van het faillissement blijkt dat er genoeg boedelactief is om een uitkering te 
doen aan de concurrente schuldeisers. Hoelang de afwikkeling van een faillissement duurt, verschilt 
per faillissement. 

Een faillissement kan worden beëindigd na ongeveer 4-6 maanden, maar dikwijls wordt een 
faillissement pas na een jaar afgewikkeld. Bij sommige faillissementen is deze periode (veel) langer 
omdat er bijvoorbeeld procedures lopen die moeten worden gevoerd dan wel dienen te worden 
afgewikkeld.  

Geadviseerd wordt om uw vordering zo spoedig mogelijk in te dienen. 

Indien u een beroep wenst te doen op een enig voorrecht of zekerheid (bijvoorbeeld een 
eigendomsvoorbehoud, pandrecht etc), dient u dat zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de 
curator, zodat de curator uw rechten kan veiligstellen.  

Wat gebeurt er als ik mijn vordering heb ingediend? 

Nadat u uw vordering bij de curator heeft ingediend, zal de curator een eerste (voorlopig) oordeel 
geven over de gegrondheid van uw vordering. Indien de curator van (voorlopig) oordeel is dat uw 
vordering terecht lijkt te zijn, dan zal de curator de vordering plaatsen op de lijst van voorlopig 
erkende crediteuren. Zo niet, dan zal u worden geïnformeerd dat uw vordering niet wordt erkend. 
Bijvoorbeeld omdat de vordering is ontstaan na datum faillissement. 

De curator streeft ernaar u zo snel mogelijk een reactie op de door u ingediende vordering te sturen. 
Omdat iedere vordering zorgvuldig wordt verwerkt en er soms sprake is van een overweldigend 
aantal vorderingen dat in een kort tijdsbestek wordt ingediend, kan het soms wat langer duren 
voordat u een reactie ontvangt.  
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Ik heb een bevestiging van de plaatsing van mijn vordering ontvangen. Wat gebeurt er 

nu? 

Nadat uw vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren, zal u moeten 
afwachten. Op het moment dat er voor u relevante ontwikkelingen in het faillissement zijn, verneemt 
u dit van de curator. In de praktijk betekent dit dat u pas aan het einde van het faillissement op de 
hoogte wordt gebracht of er al dan niet een uitkering in het faillissement te verwachten valt. 

In de tussenliggende periode zal de curator zijn werkzaamheden verrichten met als doel een zo hoog 
mogelijke opbrengst voor de crediteuren te realiseren. De curator zal verslag doen van zijn 
werkzaamheden in de openbare verslagen die worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. De 
verslagen zijn ook in te zien bij de griffie van de rechtbank waar het faillissement is uitgesproken. 
Op deze wijze kunt u zich op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken in een faillissement. 

Het eerste openbaar verslag wordt normaliter binnen een maand na datum faillissement uitgebracht. 
De verslagen 2, 3 en 4 worden vervolgens iedere drie maanden uitgebracht. Na het vierde verslag 
worden de verslagen iedere zes maanden uitgebracht. 

De openbare verslagen worden binnen een half jaar van de website van rechtspraak.nl verwijderd 
nadat een faillissement is beëindigd. Informatie over faillissementen van natuurlijke personen is op 
rechtspraak.nl niet terug te vinden zijn omdat dit niet wordt gepubliceerd. U kunt de openbare 
verslagen van natuurlijke personen inzien bij de rechtbank. Informatie over de stand van zaken in 
een faillissement wordt door ons niet aan individuele crediteuren verstrekt.  

Wanneer kan ik mijn btw bij de Belastingdienst terugvragen? 

U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De 
vordering wordt door de belastingdienst in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na 
het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en de failliet is overeengekomen. Als geen 
betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst 
van de factuur. 

Indien u na teruggave van de BTW alsnog een (gedeeltelijke) uitkering uit het faillissement ontvangt, 
dan kunt u bij de eerstvolgende btw-aangifte aangeven dat u alsnog BTW moet afdragen over de 
betreffende factuur. 

Hoe wordt een faillissement beëindigd (afgewikkeld)? 

Geen uitkering aan crediteuren: Opheffing wegens gebrek aan baten 

Faillissementen kunnen op diverse manieren worden beëindigd. Veelal volgt een zogenaamde 
‘opheffing wegens gebrek aan baten’ waarbij er geen actief is gerealiseerd of slechts actief is 
gerealiseerd dat voldoende is om (een deel van) de boedelkosten kan voldoen (zoals het salaris van 
de curator). Indien hiervan sprake is zullen alle bekende crediteuren door de curator worden bericht 
dat het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten en dat er geen geld 
beschikbaar is om een uitkering aan de schuldeisers te doen. 

Uitsluitend uitkering mogelijk aan preferente crediteuren: vereenvoudigde afwikkeling 

Indien blijkt dat na betaling van de boedelkosten een uitkering mogelijk is aan preferente crediteuren 
(schuldeiser met voorrang, zoals het UWV en de belastingdienst) zal de curator hiervoor een 
zogenaamde slotuitdelingslijst opstellen welke slotuitdelingslijst op enig moment ter inzage bij de 
griffie van de rechtbank zal worden gedeponeerd waar deze lijst gedurende 10 dagen kosteloos ter 
inzag zal liggen. Indien geen verzet tegen deze slotuitdelingslijst wordt aangetekend eindigt het 
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faillissement met het verstrijken van de termijn. Ook hierover zal de curator alle crediteuren 
informeren. 

Uitkering aan concurrente crediteuren 

Indien het gerealiseerde boedelactief voldoende is om – nadat alle boedelkosten en preferente kosten 
zijn voldaan – ook een uitkering aan concurrente crediteuren te kunnen doen, zal hiertoe een 
zogenaamde verificatievergadering bij de rechtbank plaatsvinden. Alle crediteuren die een 
concurrente vordering in het faillissement hebben ingediend worden voor deze verificatie 
uitgenodigd. Op de verificatievergadering worden alle vorderingen definitief vastgesteld zodat aan 
concurrente crediteuren een uitkering naar rato kan geschieden. Vaak vindt een 
verificatievergadering schriftelijk plaats.  

Akkoord 

Een faillissement kan tevens eindigen doordat door de gefailleerde een akkoord wordt aangeboden 
aan alle schuldeisers. In geval van een akkoord zal door gefailleerde een bedrag ter beschikking 
worden gesteld – veelal door derden zoals familie of vrienden bijeen gebracht – dat samen met het 
boedelactief aangewend kan worden voor een gedeeltelijke betaling aan crediteuren.  

Een akkoord zal altijd tegen finale kwijting geschieden wat betekent dat indien een meerderheid van 
de crediteuren instemmen met het akkoord zij een deel van hun vordering betaald zullen zien en 
voor de rest van hun vordering niet meer bij gefailleerde kunnen verhalen.  

Omzetting 

Ten slotte kan een faillissement worden beëindigd doordat een verzoekschrift tot omzetting van het 
faillissement naar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) wordt ingediend bij de 
rechtbank. Hiervan is uitsluitend sprake in geval van faillissement van natuurlijke personen. Indien 
de rechtbank het verzoekschrift honoreert wordt het faillissement beëindigd doordat de WSNP van 
toepassing wordt verklaard. Kort gezegd houdt het WSNP traject in dat de betreffende persoon 3 
jaar lang zijn schuldeisers zoveel mogelijk afbetaald, en daarna schuldenvrij zal zijn, ook indien niet 
alle schulden volledig zijn terugbetaald.  

 


