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Geachte mevrouw Keijzer,
Bij brief van 20 oktober 2020, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (hierna: de ‘Raad’) advies uit te
brengen inzake het Besluit houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 met het oog op de
introductie van de openbare akkoordprocedure buiten faillissement en de introductie van het monistisch
bestuursmodel op bepaalde rechtspersonen (hierna: het ‘Besluit’).

HET BESLUIT
Het Besluit bevat bepalingen die het Handelsregisterbesluit 2008 wijzigen ter uitvoering van de Wet
homologatie onderhands akkoord (hierna: de ‘WHOA’) en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen,
en voorziet in de verstrekking van gegevens door de griffie van de betrokken rechtbank aan de Kamer
van Koophandel (hierna: de ‘KvK’) ter inschrijving in het Handelsregister.
Aan artikel 39 van het Handelsregisterbesluit 2008 worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd. Hierin
is bepaald dat de KvK de opening van een openbare akkoordprocedure buiten faillissement in het
Handelsregister inschrijft (sub e), alsmede het moment dat die procedure wordt beëindigd (sub f).
Aan artikel 6 van het Handelsregisterbesluit 2008 wordt voorts een nieuw onderdeel f toegevoegd
waarin is bepaald dat de griffier degene is die de KvK zal inlichten en er op die manier voor kan zorgen
dat de toepassing van een openbare akkoordprocedure wordt geregistreerd in het Handelsregister. Het
ligt daarbij volgens de Nota van Toelichting in de rede dat de griffier de KvK inlicht direct nadat hij
ervoor heeft gezorgd dat de openbare akkoordprocedure is in- dan wel uitgeschreven in of uit het
Centraal Insolventie Register (het ‘CIR’).
Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1

1

De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak met
betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg
met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen
van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de
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ADVIES
Het voorgestelde artikel 39 Handelsregisterbesluit 2008 voorziet in verstrekking van de volgende
gegevens door de griffier aan de KvK:
- de datum, waarop een openbare akkoordprocedure als bedoeld in artikel 369, zesde lid, van de
Faillissementswet, is geopend (sub e);
- de datum, waarop een openbare akkoordprocedure als bedoeld in artikel 369, zesde lid, van
de Faillissementswet, is beëindigd (sub f).
Het aanleveren van de in het voorgestelde artikel 39 Handelsregisterbesluit 2008 genoemde gegevens is
werkbaar voor de insolventiegriffies, mits er bij het verschaffen van deze gegevens aan de KvK met een
duidelijk formulier gewerkt wordt, zoals dat ook wordt gedaan door de handelsgriffies bij het melden
van een civiel bestuursverbod aan de KvK. Voor een indruk van laatstgenoemd formulier kan de Raad
desgewenst een afschrift aan uw Ministerie verstrekken.
In verband met de aan de KvK door de griffier aan te leveren gegevens rijst nog wel de vraag of de in
het voorgestelde artikel 39 Handelsregisterbesluit 2008 genoemde gegevens voldoende zijn voor de
KvK om de openbare akkoordprocedure te kunnen koppelen aan een specifieke rechtspersoon. Zo niet,
dan lijkt het wenselijk om het voorgestelde artikel 39 Handelsregisterbesluit op dit punt aan te vullen.
Mocht het Handelsregisterbesluit 2008 op dit punt worden aangevuld, dan wordt de Raad graag in de
gelegenheid gesteld om hierover aanvullend advies uit te brengen.
De Raad benadrukt tot slot dat de informatieplicht voor de insolventiegriffies ten gevolge van dit
Besluit alleen geldt voor openbare procedures. Besloten procedures dienen niet in het Handelsregister te
worden vermeld.

WERKLAST
De wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de introductie van de openbare
akkoordprocedure buiten faillissement leidt tot een toename van de werklast van de insolventiegriffies.
In lijn met het eerdere advies van de Raad uit 2019 omtrent de werklastgevolgen van de WHOA gaat de
Raad uit van circa 55 homologatietrajecten per jaar.2
Ten gevolge van het thans ter consultatie voorgelegde Besluit zullen er twee momenten zijn waarop de
insolventiegriffies gegevens aan de KvK zullen moeten verstrekken: 1) bij de opening van de openbare
akkoordprocedure en 2) bij de beëindiging van de openbare akkoordprocedure.
Het verschaffen van de benodigde informatie aan de KvK kost de griffier per informatiemoment naar
werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele
zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak.
2
Raad voor de rechtspraak, Aanvullend advies werklastgevolgen Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), 17 april 2019.
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schatting circa vijf minuten.
Hoewel het Besluit weliswaar leidt tot een toename van de werklast van de insolventiegriffies (55 zaken
x 2 momenten x 5 minuten per informatiemoment), is deze toename in financiële zin echter niet
substantieel te noemen.
De wijziging van het Handelsregisterbesluit met het oog op de introductie van het monistisch
bestuursmodel op bepaalde rechtspersonen heeft geen gevolgen voor de werklast van de gerechten.
Al met al verwacht de Raad dat het Besluit geen significante gevolgen heeft voor de werklast van de
Rechtspraak.

CONCLUSIE
De Raad voor de rechtspraak heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen het Besluit, maar geeft u in
overweging om rekening te houden met in dit advies genoemde randvoorwaarde.

TOT SLOT
Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd, dan
wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de
voorbereiding van de gerechten op de invoering van het uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs
als hij geïnformeerd wordt over de plaatsing van de definitieve tekst in het Staatsblad.

Hoogachtend,

mr. H. Rappa-Velt
Lid Raad voor de rechtspraak

