Informatie over het aanvragen
van faillissementen en de
schuldsaneringsregeling
Insolventiezaken zullen waar mogelijk schriftelijk, met tele- of videohoren worden
afgehandeld. Het is mogelijk dat een fysieke zitting noodzakelijk is. In dat geval zal de
zaak worden uitgesteld tot een datum waarop het weer mogelijk is om op de rechtbank,
in aanwezigheid van alle betrokkenen, zaken te behandelen.

Behandeling faillissementsaanvragen en aanvragen verlenen surséance van
betaling
Aanvraag eigen faillissement
De rechtbank zal het verzoek in beginsel schriftelijk afdoen en telefonisch contact
opnemen als er nog vragen zijn. Klik hier voor het formulier eigen aangifte.
Een derde vraagt het faillissement aan
De verweerder
Als iemand anders uw faillissement aanvraagt, ontvangt u bij de oproepbrief over de
behandeling van dat verzoek een formulier dat u per e-mail dient terug te sturen aan de
griffie. Op dat formulier vermeldt u uw contactgegevens en laat u de rechter weten wat u
van het verzoek vindt en of u – eventueel – wilt bellen met de rechter om uw verhaal te
kunnen doen.
De verzoeker
Als u het faillissement van een ander aanvraagt zal de wederpartij een oproepbrief van
de rechtbank ontvangen, waarin wordt gevraagd om contactgegevens en het standpunt
over uw verzoek. Aan de hand van dit formulier zal de behandeling van uw verzoek dan
schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. Uw advocaat ontvangt ook een formulier waarin
wordt gevraagd om contactgegevens en eventuele steunvorderingen bij uw aanvraag.
Verzet tegen verstekvonnis faillietverklaring
Als u niet aanwezig was bij de behandeling van een tegen u gericht faillissementsverzoek
en uw faillissement bij verstek is uitgesproken, kunt u in verzet komen tegen deze
uitspraak. De rechtbank zal op dit verzoek snel en schriftelijk beslissen en bellen als er
nog vragen zijn.
Verzoek surseance van betaling

De rechtbank zal in beginsel het verzoek schriftelijk afdoen en telefonisch contact
opnemen als er nog vragen zijn.

Gijzelingen
De gijzelingen en mogelijke verlengingen daarvan (een en ander ligt in het verlengde van
elkaar) zullen via een telefonische (beeld) verbinding worden behandeld.
Verificatievergaderingen in faillissementen
Pro forma verificatievergaderingen zullen op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.
Voor inhoudelijke verificatievergaderingen geldt het navolgende:


Waar gewenst zal een tussentijdse schriftelijke ronde worden gehouden, waarbij de
rechter-commissaris een eventuele schikking kan beproeven. Als dat niet slaagt:
o In vóór 1 januari 2019 uitgesproken faillissementen: de vergadering zal in
beginsel worden aangehouden
o In ná 1 januari 2019 uitgesproken faillissementen: De rechter-commissaris
bepaalt ex artikel 108 Fw jo. artikel 80a Fw althans (voor de daarvóór
uitgesproken faillissementen) onder verwijzing naar de huidige bijzondere
omstandigheden of de verificatievergadering fysiek, dan wel schriftelijk of met
gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel plaatsvindt. De
curator zal hiertoe een voorstel doen.

Verzoek omzetting faillissement in schuldsanering
De curator en rechter-commissaris zullen schriftelijk advies geven aan de rechtbank. Aan
de hand van deze adviezen zal de rechtbank beslissen of zij nog nadere informatie nodig
heeft en zal zij:




De gelegenheid geven om in een extra schriftelijke ronde te reageren, en / of
Zitting bepalen door middel van telefonische (beeld) verbinding, of
Omzetten op basis van de ontvangen stukken.

Wanneer de rechtbank het niet mogelijk acht om op deze drie voornoemde wijzen tot een
beslissing te komen, zal het verzoek worden aangehouden tot het moment dat een
zitting op de rechtbank plaats kan vinden.

Salarisverzoeken curatoren en Wsnp-bewindvoerders
De rechtbank behandelt verzoeken tot vaststelling van salaris op de gebruikelijke
(schriftelijke) wijze.
Moratorium
Er is u aangezegd dat uw woning wordt ontruimd
Als de kantonrechter al eerder heeft geoordeeld dat uw verhuurder uw woning mag
ontruimen en u heeft schulden, dan kunt u de rechtbank vragen om een verbod om tot
2.

ontruiming over te gaan (moratorium). U moet dan naar uw gemeente / gemeentelijke
kredietbank gaan. Zij kunnen een verzoek tot toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling (Wsnp) indienen en daarbij verzoeken om een verbod om tot
ontruiming over te gaan (moratorium). De rechtbank zal op deze verzoeken snel en
schriftelijk beslissen en bellen als er nog vragen zijn.
Wsnp
Behandeling verzoek toelaten WSNP
De rechtbank zal waar mogelijk de verzoeken tot toelating tot de WSNP behandelen.
Eerst kan schriftelijk worden gevraagd om aanvullende stukken op te leveren. Vervolgens
kan behandeling op de volgende manieren plaats vinden:




Zitting door middel van telefonische (beeld) verbinding, waarbij waar mogelijk ook de
schuldhulpverlener (per telefonische (beeld) verbinding) bij het gesprek (op afstand)
betrokken is, of
De rechtbank kan ook beslissen om het verzoek toe te wijzen op basis van de
ontvangen stukken en een zitting achterwege laten.

Wanneer de rechtbank het niet mogelijk acht om op deze twee voornoemde wijzen tot
een beslissing te komen, zal het verzoek worden aangehouden tot het moment dat een
zitting op de rechtbank plaats kan vinden.
Voorlopige voorzieningen in het kader van de Wsnp
Net als het verbod tot woningontruiming (moratorium) behandelt de rechtbank ook alle
spoedverzoeken die in het licht van de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) worden
gedaan om te voorkomen dat kan worden overgegaan tot bijvoorbeeld afsluiting van
gas/water/licht, verkoop inboedel en gijzeling door het Openbaar Ministerie. Als u
dergelijke maatregelen nodig heeft, kunt u naar de gemeente / gemeentelijke
kredietbank gaan om deze procedure in gang te zetten. De rechtbank zal op deze
verzoeken snel en schriftelijk beslissen en bellen als er nog vragen zijn.
Verzoek tussentijdse beëindiging en inhoudelijke behandeling van een
eindzitting
De rechtbank zal waar mogelijk deze verzoeken behandelen. Eerst kan schriftelijk
worden gevraagd om aanvullende stukken op te leveren. Vervolgens kan behandeling op
de volgende manieren plaats vinden:




Zitting door middel van telefonische (beeld) verbinding, waarbij waar mogelijk ook de
schuldhulpverlener (per telefonische (beeld) verbinding) bij het gesprek (op afstand)
betrokken is, of
Beslissing op basis van de ontvangen stukken; een zitting blijft achterwege.

Wanneer de rechtbank het niet mogelijk acht om op deze twee voornoemde wijzen tot
een beslissing te komen, zal het verzoek worden aangehouden tot het moment dat een
zitting op de rechtbank plaats kan vinden.

3.

Het horen van de saniet in de WSNP
Dit horen zal zoveel mogelijk door middel van telefonische (beeld) verbinding
plaatsvinden. Indien dat niet mogelijk is, zal de saniet worden gehoord op het moment
dat een zitting op de rechtbank plaats kan vinden.
Pro forma schone lei eindzitting
Deze zal plaatsvinden.
Bereikbaarheid insolventiegriffies
De insolventiegriffies van de rechtbanken zijn op de gebruikelijke wijze te bereiken
dagelijks van 10 tot 16 uur.
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