
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze faillissementsaanvraagprocedure  
 

Hieronder volgt onze werkwijze, vanaf het moment van ontvangst van de benodigde stukken tot 
sluiting van het dossier in verband een (volledige) betaling door de debiteur, een door u met de 
debiteur afgesproken betalingsregeling, een uitgesproken faillissement of een toelating tot de WSNP.  
 
Onbetwiste vordering 
 
De faillissementsaanvraag als incassomiddel is bij uitstek geschikt voor inhoudelijk onbetwiste 
vorderingen.  
 
Indien de vordering betwist blijkt te zijn of na indiening van een faillissementsaanvraag alsnog betwist 
wordt, dan bestaat het risico dat de rechtbank het verzoek tot faillietverklaring afwijst en de 
aanvragende partij in de kosten van de procedure veroordeelt.  
 
In overleg met u besluiten wij om te persisteren dan wel om de aanvraag in te trekken. In het laatste 
geval kunnen wij u desgewenst eveneens behulpzaam zijn bij het starten van een bodemprocedure op 
nader of vooraf overeen te komen voorwaarden. 
 
Aanvang zaak 
 
U levert ons per e-mail, post of fax de benodigde informatie aan t.a.v. Saskia Eringaard: 
seringaard@vanodijk.nl  
 
Deze informatie bestaat uit een totaaloverzicht van de openstaande vordering inclusief (incasso)kosten 
en vervallen rente waarop eventuele deelbetalingen in mindering zijn gebracht. De grondslag van de 
vordering dient onderbouwt te worden, bijvoorbeeld door het aanleveren van onderliggende stukken 
zoals een vonnis, openstaande facturen (of een overzicht daarvan als het er veel zijn) of een 
overeenkomst. Daarnaast dienen wij voor de het indienen van de faillissementsaanvraag op de hoogte 
te zijn van een steunvorderingen. Gegevens daartoe dient u ons bij aanvang van de zaak te 
verstrekken. Aangezien wij op basis van deze gegevens tot indiening van het faillissement over gaan, is 
het van belang om ons direct de juiste gegevens door te geven.  
 
Na ontvangst van alle gegevens maken wij het dossier aan en sommeren uw debiteur waarbij wij 
aankondigen dat hij bij non-betaling na acht dagen rekening heeft te houden met een 
faillissementsaanvraag. Daarnaast vragen wij direct de benodigde uittreksels op uit de Gemeentelijke 
Basisadministratie en/of uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
 
Wanneer uw debiteur naar aanleiding van onze brief binnen de gestelde termijn betaalt, sluiten wij het 
dossier en brengen wij u een bedrag in rekening van € 100,- exclusief BTW.  
 
Betwist de debiteur de vordering op dit moment alsnog, dan brengen wij u daarvan op de hoogte en 
afhankelijk van de aard van het verweer van de debiteur, wordt in overleg met u de beste marsroute 
gekozen. 
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Indiening rekest 
 
Indien de debiteur niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd en na ontvangst van de benodigde 
uittreksels gaan wij over tot het opstellen en indienen van het faillissementsrekest bij de bevoegde 
rechtbank. De debiteur ontvangt een bevestiging van ons dat het faillissementsrekest daadwerkelijk is 
ingediend en wordt nog een laatste keer in de gelegenheid gesteld om de vordering, inmiddels 
vermeerderd met de kosten van de faillissementsaanvraag, te voldoen. U ontvangt hiervan per email 
een afschrift.  
 
Zodra de datum voor behandeling van de zaak ter zitting bekend is - doorgaans binnen een termijn van 
3 weken tot 4 weken - stellen wij u per email in kennis van de zittingsdatum. 
 
Procedure bij de rechtbank 
 
Na het indienen van het faillissementsrekest wordt de debiteur zowel door de rechtbank als door ons 
per aangetekende brief opgeroepen voor de eerste behandeling ter zitting van het faillissementsrekest. 
Deze behandelingen ter zitting vinden iedere dinsdagochtend plaats. Tot maandag 12:00 uur 
voorafgaand aan de behandeling is het mogelijk om een behandeling schriftelijk aan het houden, 
bijvoorbeeld als er sprake is van onderhandelingen over een betalingsregeling. Een behandeling kan 
maximaal vier keer en maximaal met acht weken worden aangehouden. 
 
Indien een zaak niet wordt aangehouden maar ter zitting wordt behandeld dan beoordeelt de rechter: 
 
1) de (onbetwiste) vordering;  
2) de pluraliteit (zijn er meerdere vorderingen die onbetaald worden gelaten) en;  
3) de oproeping (heeft de oproeping van de rechtbank de debiteur bereikt of is de debiteur op 

correcte wijze (meestal per exploot) door de aanvrager geïnformeerd over de zitting?). 
 
Een betalingsregeling kan nog tijdens de behandeling ter zitting getroffen worden. Het is zaak om 
betaling van debiteur te ontvangen zolang de druk van de faillissementsaanvraag nog bestaat. De 
ervaring leert dat indien er nog liquiditeit is bij de debiteur om de openstaande vordering te voldoen 
deze, inclusief de kosten van de faillissementsaanvraag, onder druk van de aanvraag alsnog door de 
debiteur wordt voldaan. Het aanvragen van het faillissement van debiteur is dan ook een 
(kosten)efficiënte manier van het incasseren van moeilijk inbare vorderingen.  

  



 

 
Samenvatting van onze werkzaamheden: 
  
1. het aanmaken van een dossier; 
2. het sommeren van de debiteur; 
3. het opvragen van de benodigde originele uittreksels uit de BRP/KvK (deze kunnen eventueel 

ook door u zelf worden aangeleverd, mits deze niet ouder zijn dan vier weken); 
4. het opmaken en indienen van het faillissementsrekest bij de bevoegde rechtbank (plaatsing op 

de faillissementsrol); 
5. kennisgeving van de faillissementsaanvraag aan debiteur met een laatste sommatie (vordering 

vermeerderd met de kosten van de faillissementsaanvraag); 
6. het per e-mail aan u doorgeven van de eerste zittingsdatum; 
7. het eventueel treffen en bewaken van een betalingsregeling met de debiteur; 
8. het op uw instructie aanhouden van de behandeling van het faillissementsrekest (deze 

instructie dient uiterlijk vóór maandag 12.00 uur gegeven te worden), persisteren ter zitting of 
intrekken van het de faillissementsverzoek; 

9. het eventueel inschakelen van een procesadvocaat (bij waarneming in een ander 
arrondissement); 

10. het (laten) toelichten van het faillissementsrekest bij de behandeling ter zitting; 
11. het persisteren bij de faillissementsaanvraag op de zitting; 
12. het voeren van telefonisch overleg over een eventueel ter zitting aangeboden 

betalingsregeling; 
13. het verzenden van een schriftelijk verslag van de faillissementszitting per e-mail en het 

eventueel doorgeven van de gegevens van de curator. 
 

Voor bovenstaande geldt dat wij met debiteur corresponderen per gewone post. Indien de debiteur 

voor een zitting dient te worden opgeroepen middels een deurwaardersexploot danwel per 

aangetekende brief, worden die kosten apart aan u in rekening gebracht. Alle correspondentie met u 

vindt middels e-mail plaats. 


