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De huidige faillissementsprocedure is
nog steeds grotendeels een papieren
procedure. De curator - die wordt
aangewezen door de rechtbank en met
voorrang in zijn kosten wordt voldaan
vanuit de activa van de failliete
organisatie - wordt geconfronteerd
met veel procedurele voorschriften die
de nodige tijd en geld kosten. Om
beter bij de huidige tijd aan te sluiten,
heeft de Eerste Kamer een
wetsvoorstel aangenomen waardoor
deze procedure op grote lijnen wordt
gedigitaliseerd. Deze 'herijking' moet
ook de nodige maatschappelijke
kosten besparen.

Naast de digitalisering krijgen de curator en rechter-
commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Ook
wordt bet insolventieregister verbeterd. Een eerder
voorstel is minder succesvol verlopen en bet lijkt alsof
daarvan is geleerd. Het nieuwe wetsvoorstel lijkt minder
rigoureuze veranderingen te bevatten, en bet gebruik
van de voorgestelde digitalisering is minder dwingend
dan het eerdere voorstel.

Digitalisering 2.0
Waar het faillissementsproces nu nog niet efficiënt
verloopt, zal de gedigitaliseerde faillissementsprocedure
straks zorgen voor een snelle en eenvoudige toegang tot
bet register van faillietverklaringen. Dit in tegenstelling
tot de huidige procedure waar consumenten en
ondernemers veelal met de rechtbank moeten bellen om
te controleren of een bedrijf failliet is. Ook zal de
gedigitaliseerde faillissementsprocedure ervoor zorgen
dat schuldeisers kunnen beschikken over belangrijke
besluiten van de rechter. Met de hulp van de digitale
hulpmiddelen kan de curator sneller en gemakkelijker de
informatie verstrekken, waardoor kosten bespaard
worden. Hierdoor krijgen schuldeisers van een failliete
partij uiteindelijk meer terug van bun vordering.

Het vernieuwde voorgestelde systeem maakt een digitale
archivering van de faillissementsdossiers mogelijk en
stelt de curator en de rechter-commissaris in staat om
binnen een beveiligde omgeving met elkaar te
communiceren. Ook ligt de focus op de digitalisering van
de communicatie tussen curator en schuldeisers. Dc
curator kan met behulp van en via bet systeem zijn
periodieke faillissementsverslag en alle
machtigingsverzoeken indienen bij de rechter-
commissaris. De rol van de curator als beheerder en
vereffenaar van de failliete boedel zal dus gemakkelijker
worden om uit te voeren. De rechter-commissaris kan
bet systeem gebruiken om de boven genoemde
machtigingsverzoeken van de curator goed of afte
keuren en de voortgang van de faillissementsafwikkeling
te bewaken.

Digitalisering met mate
Digitalisering is echter niet verplicht. De curator mag
bijvoorbeeld voortaan kiezen of hij schuldeisers per brief
of per email informeert over wanneer zij bun vordering
moeten indienen. Ook kan de rechter-commissaris
bepalen op welke wijze een vergadering van schuldeisers
plaatsvindt: digitaal dan wel fysiek. Waar voorheen ‘per
brief’ of ‘bij brieven’ in de wet het uitgangspunt was zal
dit vervangen worden door ‘schriftelijk waaronder wordt
begrepen via elektronische weg. Deze aanpassing zal het
mogelijk maken voor de curator om de communicatie per
brief of via de elektronische weg te laten plaatsvinden.
Ook de minister voor Rechtsbescherming geeft aan dat
de modernisering niet te rigoureus moet zijn. Hiermee
lijkt de minister te verwijzen naar de moderniserings-
poging van de digitale rechtspraak die minder succesvol
is verlopen ondanks de nodige investeringen (220
miljoen euro). De verplichting om een faillissement op de
dag zelf te publiceren is daarom niet meegenomen.

Onder andere de Raad voor de Rechtspraak heeft
aangegeven dat dit een te grote verandering zou
betekenen en dat het vooraisnog in de praktijk niet
haalbaar zou zijn. Om er zeker van te zijn dat een partij
niet failliet is verklaard op de dag dat er een
overeenkomst wordt gesloten, dient dus vooraisnog
gebeld te worden naar de rechtbank. ‘Oudere’
faillissementen zijn te vinden in het insolventieregister.
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Daarnaast zal er met het wetsvoorstel een grotere rol
worden toegekend aan bet centrale insolventieregister.
Via bet register zullen schuldeisers sneller geïnformeerd
worden omtrent ontwikkelingen binnen het voor bun
relevante faillissement. Het centrale insolventieregister
moet door het wetsvoorstel gemakkelijker elektronisch
te raadplegen zijn. In bet register zal bijvoorbeeld een
verplichting worden toegevoegd om de uiterste dag
hierin op te nemen waarop de schuldeiser een vordering
kan indienen bij de curator.

Grote vooruitgang
De opzet voor een succesvolle digitaliseringsslag van de
faillissementspraktijk lijkt te zijn gegeven. Een
vrijblijvende karakter geeft mogelijkheden voor partijen
die digitalisering omarmen om de mogelijkheden volledig
te benutten, maar biedt tegelijkertijd ruimte voor een
klassieke benadering indien daar meer behoefte naar is.
Het lijkt ons een grote vooruitgang dat schuldeisers
voortaan digitaal updates kunnen ontvangen, belangrijke
besluiten kunnen lezen, vorderingen kunnen in dienen en
de voortgang zo kunnen volgen.
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