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NIEUW in 2022:
Ars Aequi Wetseditie –INSOLVENTIERECHT – ed.2022
Bevat alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze
geldt op 15 januari 2022. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.
C.Harmsen (red.) (A- 9789493199538) 9e dr. februari 2022
384 pag. € 45,00
Boom Basics – INSOLVENTIERECHT
T.Pouw (B- 9789462126923) 5e dr. juli 2022

350 (!!!) pag.

€ 16,50

Classificatie van Verplichtingen in Faillissement
De enige publicatie die verschillende soorten verplichtingen waarmee een faillissementscurator
kan worden geconfronteerd in samenhang in kaart brengt en hoe de curator zich ertoe
verhoudt. Besteedt aandacht aan faillissementsschulden, niet-verifieerbare vorderingen en
boedelschulden. Daarnaast komen de objectiefrechtelijke verplichtingen aan de orde,
waaronder milieuverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van goederenrechtelijke
rechtsverhoudingen, en ook de zogenoemde negatieve contractuele verplichtingen.
T.v.Zanten (K-9789013167740) februari 2022
36 pag. € 21,00
Commentary on the European Insolvency Regulation
This second edition expands upon what has become a widely cited work on the recast EU
Regulation on Insolvency Proceedings. It incorporates important developments in the case law
since the Regulation was recast in 2015 and other significant updates. Provides a detailed
article-by-article commentary on the Regulation, drwawing on a rich body of CJEU and national
case law. The analysis of the Regulation is accompanied by a chapter explaining the
background to the Regulation's enactment and recasting, identifying its key features, and
examining the relationship between the Regulation and new European Restructuring Directive.
Offers new analysis of issues that have arisen since the first edition in 2016, including updates
on the impact of Brexit and the passage of the European Restructuring Directive in 2019.
R.Bork,K.v.Zwieten (OUP- 9780198852117) 2e dr. februari 2022 1136 pag. geb. ca. € 392,00
Compendium Nederlands Faillissementsrecht
Compleet overzicht van alle relevante leerstukken van het faillissementsrecht. Deze 2e druk is
makkelijk doorzoekbaar en maakt in de hoofdtekst gebruik van de rechtspraak van de Hoge
Raad, zodat arresten niet steeds apart hoeven te worden opgezocht. In deze geactualiseerde
uitgave is ook de WHOA-procedure toegevoegd. Relevante onderwerpen komen uitgebreid aan
bod, zoals: faillietverklaring, hoofdrolspelers, boedel, verificatie van vorderingen, separatisten,
Bestuurdersaansprakelijkheid, akkoord in faillissement, akkoord in surseance en door middel
van een WHOA-procedure, pauliana, verrekening. Praktijkgerichte studieuitgave.
R.Wibier (K-9789013157567) 2e dr. juni 2022
324 pag. € 35,00
Insolventierecht
het complete actuele insolventierecht voor een studentenprijs !
Volledig herzien en bijgewerkt met de meest actuele rechtspraak. Alle belangrijke
ontwikkelingen en nieuwe wetten komen aan bod zoals WHOA en de WCO I. Tekst is grondig
verhelderd en hoofdstukindeling gewijzigd, waardoor belangrijke onderwerpen van materieel
insolventierecht beter tot hun recht komen. In deze uitgave zijn bovendien schema’s
toegevoegd die structuur van het insolventierecht verhelderen. Geactualiseerde KLASSIEKER
N.Pannevis (K-9789013149241) 15e dr. maart 2022
784 pag. € 53,50
Insolventierecht (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr. 6)
Eenvoudige beknopte inleiding met nadruk op processuele en organisatorische aspecten.

E.Groot (K-9789013167665) 7e dr. medio augustus 2022

164 pag.

€ 21,00

een Kansrijke Doorstart voor de Pre-Pack
De pre-pack houdt in dat bij een dreigend faillissement de ondernemer en een daarbij
betrokken beoogd curator in stilte een doorstart voorbereiden. Zo kan, na faillietverklaring,
een zo hoog mogelijke verkoopprijs worden gerealiseerd met behoud van zoveel mogelijk
werkgelegenheid. Dat heeft in de praktijk tot succesvolle reddingsoperaties geleid, totdat het
Hof van Justitie EU (Smallsteps) en de Hoge Raad (Heiploeg) de deuren voor de pre-pack
vrijwel dichtgooiden. Dit was onterecht. Beschrijft ontstaansgeschiedenis en huidige status van
de pre-pack in Nederland, en lessen uit de toepassing van de pre-pack in het VK. Analyseert te
verwachten effecten van de WHOA) en hwetsvoorstel Wet overgang van onderneming in
faillissement (WOOF) op de toepasbaarheid van de pre-pack. Pleit voor een doorstart van de
pre-pack door spoedige invoering van voorliggende wetsvoorstellen. De pre-pack biedt
voordelen boven een ‘reguliere’ doorstart in faillissement. Bij de pre-pack is meer tijd
beschikbaar voor voorbereiding en onderhandelingen met partijen, voorbereiding kan in stilte
plaatsvinden en de onderneming kan geheel of gedeeltelijk zonder onderbreking van de
bedrijfsprocessen worden voortgezet. De pre-pack resulteert aldus in een meerwaarde voor
schuldeisers, kapitaalverstrekkers én werknemers.
K.Ooms (C-9789088633201) maart 2022
86 pag. € 25,00
lijkt een uitgebreide uitvoerige bewerking van onderstaande scriptie
Pre-pack - laat de vlinder maar vliegen !
K.Ooms (scriptie EUR) april 2021
55 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Making Sense of Business Failure - a social psychological perspective on financial and legal
judgments in the context of insolvency
In insolventieprocedures moeten juristen (ook) de oorzaken van de ondergang van bedrijven
vaststellen, aangezien bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen blijken indien wanbeleid
wordt vastgesteld. Dit proefschrift suggereert dat morele (in tegenstelling tot zuiver feitelijke)
oordelen daarbij een onwenselijke rol kunnen spelen. Door bewustwording van
veelvoorkomende vooroordelen kunnen curatoren hun beoordelingsvermogen verbeteren.
N.Strohmaier, dissertatie Univ.Leiden, juli 2020 269 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Pre-pack - laat de vlinder maar vliegen !
Bekroonde scriptie over toekomst van de pre-pack. In een pre-pack wordt voorafgaand aan
een faillietverklaring – meestal in stilte – een doorstart voorbereid van levensvatbare
bedrijfsonderdelen. Het doel is zoveel mogelijk waarde en werkgelegenheid te behouden.
De pre-pack heeft aanvankelijk in Nederland vanaf 2011 succesvolle reddingsoperaties
opgeleverd, maar met kritiek over de rechtspositie van werknemers. Door juridische
procedures en uitspraken van het EU Hof van Justitie is toepassing van de pre-pack vrijwel tot
stilstand gekomen, maar vanuit bedrijfskundige optiek blijft het een aantrekkelijk instrument.
Onderzoeksvraag: In hoeverre is er toekomst voor de pre-pack in Nederland? Brengt in kaart
huidige status van de pre-pack, en bestudeert succesvolle toepassing in het VK en analyseert
ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. geanalyseerd. Van belang is dat voorliggende
wetsvoorstellen – Wet overgang onderneming in faillissement en Wet continuïteit
ondernemingen I – snel worden ingevoerd: brengt perspectief voor toepassing pre-pack.
K.Ooms (scriptie EUR) april 2021
55 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Sdu Commentaar Insolventierecht - editie 2022
Bevat artikelsgewijze commentaren op:- Faillissementswet;- Wet civielrechtelijk
bestuursverbod- de Garantstellingsregeling curatoren;- Recofa-richtlijnen;- EG-verordening
betreffende insolventieprocedures;- Procesreglementen verzoekschriftprocedures rechtbanken
en gerechtshoven;- relevante belastingwetgeving;- relevante bepalingen uit Sr en Sv.
Surseance van betaling, faillietverklaring en verificatie van schuldvorderingen komen
uitgebreid aan de orde. De nieuwe editie van deze zeer gewaardeerde uitgave !
N.Faber e.a. (red.) (S-9789012407663) februari 2022
1692 pag. geb. € 320,00
het Verdelingsvraagstuk (INSOLAD Jaarboek)
Het verdelingsvraagstuk treedt de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de voorgrond, mede
als gevolg van de lage uitkeringspercentages aan concurrente schuldeisers. Brengt breed scala
aan perspectieven bijeen, gericht op kwesties die rondom het verdelingsvraagstuk.
R.Rikkert e.a.(K-9789013168693) medio mei 2022
352 pag. € 25,95

WHOA - Insolventiespecialisten tevreden over Wet homologatie onderhands akkoord
Onlangs werd de honderdste Whoa-uitspraak gedaan. Drie betrokkenen blikken terug.
M.Knapen (Mr.Online) mei 2022
3 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de WHOA en Financieel Toezicht
Het aanbieden van een WHOA-akkoord valt doorgaans niet onder het financieel toezicht. Op
het eerste gezicht lijkt dit logisch. Bovendien is dit juridisch goed verdedigbaar, ondanks de
raakvlakken van een WHOA-akkoord met financieel toezichtrecht. Door een WHOA-akkoord
kan een handelscrediteur immers transformeren in een financier of aandeelhouder die zijn geld
langere tijd aan de schuldenaar toevertrouwt.
J.Baukema,M.Mouthaan (HERO2022/P-005)januari 2022 14 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
de WHOA en Niet-Nederlandse Entiteiten
WHOA is pas 1 jaar van kracht, dus veel vragen rond het jurisdictie-vraagstuk bijvoorbeeld. De
WHOA staat immers open voor buitenlandse entiteiten, zelfs als die hun centre-of-maininterest, woonplaats of gewone verblijfplaats niet in Nederland hebben. Onder welke
omstandigheden kunnen we de rode loper uitrollen voor dergelijke niet-Nederlandse entiteiten?
G.Orbán (Allen&Overy) Online-hero.nl maart 2022 6 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2021:
Ars Aequi Wetseditie –INSOLVENTIERECHT – ed.2021
Alle relevante ( ook europese)wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals
deze geldt op 19-01-2021. Inclusief de sinds 1 januari 2021 geldende Wet homologatie
onderhands akkoord. De per 1 juli 2021 als gevolg van de invoering van de wet bestuur en
toezicht rechtspersonen te wijzigen artikelen 2:50a, 2:138, 2:248 en 2:300a BW zijn alvast
cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.
C.Harmsen (red.) (A- 9789493199262) 8e dr. februari 2021
384 pag. € 37,50
Best Practices Persoonsgegevensverwerking voor Curatoren
De privacywetgeving voorziet niet altijd in een eenduidig antwoord op de vraag hoe een
curator met persoonsgegevens (van derden) dient om te gaan. Om enkele onduidelijkheden te
verhelderen, heeft de INSOLAD Toetsingscommissie in een uitspraak (2021-5) een aantal best
practices op het gebied van persoonsgegevensverwerking in faillissement voor curatoren op
een rij gezet.
TeamInsolventie Boels Zanders, december 2021 3 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid voor het Gehele Boedeltekort - de omvang van de schade
en het matigingsrecht
Regelmatig wordt een faillissement veroorzaakt door fouten van bestuurders. De derde ‘antimisbruikwet’ had de wijziging van de artikelen 2:138 en 2:248 BW als gevolg. Dat artikel ziet
op de aansprakelijkheid van bestuurders bij een faillissement. Staat dat vast, dan zijn zij
aansprakelijk voor het gehelefaillissementstekort. De vraag is of dat terecht is. Vaak kent het
faillissement ook andere oorzaken of hebben de bestuurders slechts een kleine fout gemaakt.
Onderzoekt aan de hand van parlementaire geschiedenis, jurisprudentieonderzoek en
rechtsvergelijking of het uitgangspunt van aansprakelijkheid voor gehele faillissementstekort
juist is, of dat dit in bepaalde gevallen te zware last op bestuurder legt. Is de wetgever met de
derde-antimisbruikwet de balans tussen de belangen van de schuldeisers en de bestuurders
niet kwijtgeraakt? Belangrijk aspect is het matigingsrecht, waarmee aansprakelijkheid meer
naar rato kan worden bepaald. Uit jurisprudentie blijkt dat de rechter dit matigingsrecht zelden
ambtshalve toepast, maar dit wel zou moeten doen.
N.v.d.Horst (C-9789088632952) april 2021
98 pag. € 27,50
Consultatiedocument betreffende het Insolventierecht
Deze discussienota beoogt de praktijk te betrekken bij de ontwikkeling van het insolventierecht
door zienswijzen te verzamelen over toekomst van surseance, efficiency van de
faillissementsprocedure, takenpakket van curator en lege boedelproblematiek, toezicht van de
rechter-commissaris in faillissement en mate waarin de verschillende categorieën van
schuldeisers in faillissement nog enige uitkering op hun vordering kunnen verwachten.

Internetconsultatie.nl november 2021

22 pag.

GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

COVID-19 als Stresstest voor het Insolventierecht - (Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for
Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)
De jaarvergadering NVRII 2020 behandelt de vraag in hoeverre het insolventierecht en
aanverwante regelingen een adequaat kader bieden voor een hard geraakte economie. Hierbij
wordt onderscheid aangebracht tussen stabiliserende maatregelen enerzijds en ondersteunde
maatregelen die levensvatbare bedrijven ondersteunen om weer uit het dal te komen
anderzijds. J.Frima behandelt de Betalingsuitstelwet, mede in het licht van de door de
rechtelijke macht zelf ontwikkelde kaders. E. Schmieman werpt kritische blik op de
wetgevingsactiviteit van de EU ten tijde van de crisis. B.v. Weert analyseert de werking van de
G0-C regeling, waarbij de overheid deels garant staat voor additionele bankfinanciering.
M. Haentjens analyseert in hoeverre lessen uit de financiële crisis van 2008 ook nu leidend
kunnen zijn bij pogingen de gevolgen van Covid-19 op de economie het hoofd te bieden.
NVRII(B-9789462909427) 19 april 2021
76 pag. ca. € 29,50
Cross–Border Protocols in Insolvencies of Multinational Enterprise Groups
The first in-depth study of the use of insolvency protocols, enriching existing knowledge about
them and serving as a comprehensive introduction to their application in the context of
multinational enterprise group insolvency. Traces the rise of insolvency protocols and discusses
their legal basis, contents, effects, major characteristics and limitations. Key features include:
proposition of a Group Insolvency Protocol (GIP) design; comprehensive study of around 50
insolvency protocols from 1992 to 2020; analysis of major international insolvency law
instruments, modern trends and developments in the area of insolvency of enterprise groups;
practical recommendations for drafting an insolvency protocol, addressing problems related to
their adoption and offering suggestions for the improvement of group coordination; exploration
of the nature of insolvency protocols and pertinent issues including the preservation and
realization of material assets, resolution of intercompany claims, information exchange,
conflicts of interest, participation rights and group governance in insolvency.
I.Kokorin,B.Wessels (E.Elgar-9781800880535) april 2021 384 pag. geb. ca. € 205,00
Doorbraak van Bestuurdersaansprakelijkheid in Faillissement - de
Insolventieverordening 2015 en de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder
In D Group- en MyGuide-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat bestuurdersaansprakelijkheid
in faillissement alleen kan doorbreken naar een tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder
gevestigd in het buitenland, wanneer de eerstegraads rechtspersoon-bestuurder in Nederland
is gevestigd. Sinds enkele jaren bestaat een discussie omtrent mogelijke grondslagen voor de
doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse
tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder, ook wanneer de eerstegraads rechtspersoonbestuurder niet in Nederland is gevestigd. Onderzoekt of bestuurdersaansprakelijkheid in
faillissement via art. 6 en 7 Insolventieverordening 2015 kan doorbreken naar de buitenlandse
tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder, ook al is de eerstegraads rechtspersoon-bestuurder
niet in Nederland gevestigd. Gaat in op wetsgeschiedenis en jurisprudentie HR doorbraak van
bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse tweedegraads
(rechtspersoon-)bestuurder. Onderzoekt in hoeverre doorbraak bestuurdersaansprakelijkheid
in faillissement kwalificeert als een verwante insolventievordering op grond van art. 6
Insolventieverordening 2015. Beschrijft in hoeverre Nederlands recht op grond van art. 7
Insolventieverordening 2015 het toepasselijke recht is op de doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse 2 e graads (rechtspersoon-)bestuurder.
I.v.Vloten (C- 9789088632860) januari 2021
60 pag. € 25,00
Drawstops en de WHOA – een internationaal vreemde eend in de bijt ?
WHOA is niet zonder meer het walhalla voor banken, zoals tijdens het totstandkomingsproces
van de wet werd voorgespiegeld. Hoewel de WHOA zeker uitblinkt ten opzichte van wat men
voorheen qua herstructurerings-tools in handen had, hebben banken onder de WHOA
bijvoorbeeld niet langer de mogelijkheid om tijdens een WHOA-traject een verdere opname
van een rekening-courantkrediet te blokkeren—het zogeheten inroepen van een drawstop.
G.Orbàn (Allen & Overy) februari 2021 4 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

European Insolvency Proceedings - Commentary on Regulation (EU) 2015/848 on
Insolvency Proceedings (Recast)
This article-by-article commentary on Regulation (EU) 2015/848 provides description of
international jurisdiction, recognition and universal and territorial effects of insolvency
proceedings with a clear focus on how to solve specific problems that arise in insolvency cases
with a cross-border element, including aspects such as jurisdiction, applicable law, recognition
and enforceability of judgments and coordination of a group of companies’ insolvencies.
For any party instituting an insolvency proceeding in an EU Member State, this commentary
provides such detailed guidance as the following: identifying the appropriate internationally
competent court for filing; terms pursuant to which a judgment can be recognised; duties of
an insolvency practitioner (IP); IP’s authority in the territory of another state; IP’s obligations
towards creditors in another state; rights of foreign creditors; admissibility of conducting
secondary insolvency proceedings; conducting simultaneous insolvency proceedings against
the same debtor; permissible forms of contact and cooperation between judges and parties to
the proceedings; and conducting proceedings involving a group of companies.
P.Filipiak,A.Hrycai (ed.)(KL-9789403534107) november 2021 808 pag.geb. ca. € 312,00
European Preventive Restructuring - Article-by-Article Commentary
The European Directive (Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the
Council of 20 June 2020 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debts and
disqualification, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning
restructuring, insolvency and discharge of debt) has to be transposed into national legislation
by 26 June 2021. The main features of the Directive are: obligatory making available of early
warning systems; obligatory creation of an insolvency avoidance mechanism; determination of
certain insolvency related officers' duties; uniformisation of discharge rules among member
states; measures to increase the national insolvency laws' efficiency. A team of European-wide
recognised, experienced insolvency law experts, some of whom had been involved in the
drafting process of the Directive, analyse the Directive. Focusses not only on the officials
tasked in the national surroundings with drafting the national statutes but also on the wider
implications which, one way or the other, will be national law. The commentary, thus, serves
also the purposes of practitioners and judges in the field of restructuring.
C.Paulus,R.Damman (ed.) (Beck-9783406753503) maart 2021 315 pag. geb. ca. € 190,00
FIP-Tijdschrift Financiering, Zekerheden, Insolventie Rechtspraktijk – 2021 nr.1
Special over de WHOA. 1e van 7 artikelen + inhoudsopgave GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Sdu februari 2021 66 pag. prijs van dit losse nummer € 45,00 + verzend-en adm.kosten
de Geboeide Bewindvoerder - een praktisch-juridische gids
Professionele bewindvoerders zijn diegen die voor mensen met een minimum aan financiële
middelen, binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden en verplichtingen, het maximale
eruit proberen te halen. Deze handleiding is gemaakt vanuit de wettelijke basis en vertaald
naar dagelijkse praktijk van bewindvoering in Nederland en bedoeld voor de professionals,
mantelzorgers, schuldhulpverleners, studenten en iedereen die door bewindvoering geboeid is.
R.Batta (M-9789046610985) 3e dr. mei 2021
206 pag. € 33,00
de Herijking van het Faillissementsrecht - de WHOA (R&P Insolventierecht nr.17)
Eerste publicatie die op heldere wijze het gehele wetgevingstraject van de WHOA in kaart
brengt en daarmee inzicht verschaft in het toepassingsgebied van de WHOA, en richting geeft
aan toekomstige toepassing. Vormt door complete behandeling van de WHOA uitstekende gids
praktische toepassing. Bespreekt aanvullende maatregelen: moratorium en afkoelingsperiode
gedurende akkoordfase, regels omtrent bescherming van nieuwe en lopende financiering.
S.Renssen (K-9789013163216) maart 2021
304 pag. geb. € 87,50
Houthoff WHOA Tool The Wet Homologatie Onderhands Akkoord combines a fast and flexible
framework for concluding pre-insolvency schemes with a high degree of deal certainty. This
online tool visualises proposed distributions of debt under restructuring plans that can be
offered under the new legislation. In addition, it automatically analyses whether key
requirements for recognition (homologatie) of a WHOA plan are likely to be met. If you are
considering offering a WHOA plan, or if a plan is offered to you, you can use this tool to get a
first impression. The tool is publicly available and free of charge. WHOA Tool (Houthoff.com)

de Implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn - naar een nieuw
evenwicht tussen aandeelhouders en schuldeisers ?
BELGISCH RECHT
F.De Leo (Corporate Finance Lab) april 2021 4 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
an Introduction to European Insolvency Law
Uitgebreide introductie over Europees insolventierecht en bijbehorende regels en belangrijke
vraagstukken. Onderscheidt zich niet alleen door de unieke opbouw per thema, maar ook door
de behandeling van alle vier de relevante instrumenten. Tevens geschikt voor juristen van
buiten de EU om begrip te krijgen van structuur en concepten van Europees insolventierecht.
R.v.Galen (K-9789013164589) oktober 2021
228 pag. geb. € 70,00
Insolventie
Uiteraard is deze 10e druk inhoudelijk geheel geactualiseerd en aangepast aan de laatste
regelgeving en jurisprudentie,met nieuw hoofdstuk ‘Buiten insolventie’ waarin de regeling van
pre-pack en de WHOA worden behandeld. Verdere wijzigingen vindt men met namel in de
hoofdstukken 4, 5 en 8 over het materiële en internationale insolventierecht.
J.Huizink (K-9789013161106) 10e dr. mei 2021
208 pag. € 30,00
Insolventierecht ( Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 8)
Getracht is het recht weer te geven zoals dat, naar het oordeel van de auteur, op de
beschreven terreinen op dit ogenblik geldt. In een aantal gevallen bestaat daarover zoveel
twijfel, dat op de uiteenlopende rechtspraak en inzichten in de doctrine moest worden
ingegaan. Vormt naast de “kleine Polak” tevens een handig naslagwerk voor de praktijkjurist.
R.Vriesendorp (K-9789013141412) 2e dr. 21 september 2021 600 pag. geb. € 50,00
an Introduction to European Insolvency Law
De EU streeft ernaar het insolventierecht van de lidstaten te harmoniseren en werking van
insolventieprocedures binnen de hele unie te faciliteren. Uitgebreide inleiding Europees
insolventierecht en behandelt bijbehorende regels en belangrijke vraagstukken. Onderscheidt
zich door thematische opbouw en behandeling van alle vier de relevante instrumenten.
R.v.Galen (K-9789013164589) 28 oktober 2021
228 pag. geb.
€ 70,00
het Misdrijf & Faillissement-overzicht van het faillissementsstrafrecht BELGISCH RECHT
Omvattende, maar beknopte bespreking van misdrijven die verband houden met insolventie,
met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en aanspraken van de curatele voor de
strafrechter, voorzien van praktijkvoorbeelden uit de rechtspraktijk. Betreffende de curator in
het strafproces: wat is de zin van een burgerlijke partijstelling door de curator? Voor welke
bedragen kan hij zich burgerlijke partij stellen? Kan hij zich ten behoeve van de curatele een
verbeurdverklaring laten toewijzen? Hoe wordt deze uitgevoerd ?
F.Desterbeck (I-9789400012394) juni 2021
140 pag. ca. € 67,00
Nederlandse Vereniging voor Herstructurering
NIEUWE VERENIGING !!
De NVvH heeft als doel het continue verbeteren en versterken van de kwaliteit van de
Nederlandse herstructureringspraktijk zodat deze steeds aan de hoogste standaarden voldoet.
N.Tollenaer(Resor Advocaten) juli 2021 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
New Bank Insolvency Law for China and Europe – Vol. 3 : Comparative Analysis
Provides a detailed comparison of Chinese and European bank insolvency and resolution laws.
Assesses to what extent these laws conform to international standards such as those set by
the Financial Stability Board. Specific topics include: the institutional framework for the
management of failing banks, insolvency proceedings, management of the institutions, bail-in,
treatment of contractual arrangements and automatic stays, judicial review, deposit guarantee
schemes, and cross-border issues. Discusses future developments in the field of EU bank
insolvency law, and investigates relevant Dutch, German and English rules and practice.
M.Haentjens,S.Guo,B.Wessels (B-9789462362161) september 2021 204 pag. € 39,50
de Positie van Concurrente Schuldeisers in Faillissement
Volgens cijfers van het CBS schommelen uitkeringspercentages aan concurrente schuldeisers
rond de 2 procent. De vraag is of dit kan worden verhoogd, in het bijzonder voor mkbbedrijven. Onder meer Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk kennen hiervoor
regelingen, zoals een verplichting voor sommige zekerheidsgerechtigde schuldeisers een deel
van hun opbrengst af te dragen aan de faillissementsboedel, inperking van de positie van de

aandeelhouder of reservering van een bepaald bedrag per faillissement voor concurrente
schuldeisers. Dit onderzoek laat de voor- en nadelen zien van dergelijke regelingen.
A.Karapetian e.a.(RUG i.o. WODC)sept.2021 71 pag.(inc.samenv.)GRATIS PDF OP AANVRAAG
Schuldeiser en Behoorlijk Insolventiebestuur
BELGISCH RECHT
In de continentale rechtstelsels wordt het bestuur van een financieel gezonde onderneming
gecontroleerd door de meerderheids- of referentieaandeelhouders. Als residuele economische
eigenaars hebben de aandeelhouders immers de beste prikkels om ervoor te zorgen dat de
onderneming winst maakt en niet insolvabel wordt. Zodra de onderneming in dreigende
insolventie belandt, wijzigt het residuele economische eigenaarschap van de aandeelhouders
naar de schuldeisers. Ondanks die verschuiving laat een drastische governance-verschuiving
op zich wachten tot de aanvang van een faillissementsprocedure. In dat geval vervangt de
curator het zetelend bestuur, onder toezicht van de insolventierechtbank en een rechtercommissaris. Tot nu toe ontbrak een systematische analyse en verantwoording van de
verdeling van controlerechten bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, met inbegrip van
reorganisatie- en faillissementsprocedures.
F.De Leo (I-978940001350) juni 2021
1140 pag.geb. ca. € 275,00
Tekst & Commentaar – INSOLVENTIERECHT
Geeft Faillissementswet weer naar de stand van 1 januari 2021, na inwerkingtreding van de
Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). De inwerkingtreding van de Wet continuïteit
ondernemingen I (Kamerstukken 34218) is nog ongewis, maar er is al wel op geanticipeerd in
de commentaren. Vanzelfsprekend zijn de rechtspraak en de literatuur weer geactualiseerd.
Het belang van de WHOA voor de insolventie- en herstructureringspraktijk is groot. De wet ziet
primair op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken,
maar nog wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die mogelijk levensvatbaar zijn. Doel van de
WHOA is het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen te versterken en daarmee
onnodig verlies van arbeidsplaatsen en vernietiging van kapitaal te vermijden.
J.Groenewegen,F,Verstijlen(K-9789013155921) 12e dr. 6 januari 2021 1460 pag.geb. € 238,00
de Weigerende Aandeelhouder en de WHOA - de gedwongen debt-for-equity swap buiten
surseance en faillissement
Een vennootschap in financiële problemen kan baat hebben bij de omzetting van schulden in
aandelenkapitaal (‘debt-for-equity swap’) om een dreigende toestand van betalingsonmacht te
voorkomen. De zittende aandeelhouders steunen echter de totstandkoming van een debt-forequity swap in veel gevallen niet, omdat zij verwatering van hun relatief aandelenbelang in de
vennootschap kunnen ondervinden. De WHOA’beoogt levensvatbare ondernemingen een
mogelijkheid te bieden om hun schulden buitengerechtelijk te herstructureren, met behulp van
een dwangakkoord dat alle vermogensverschaffers bindt. Een gedwongen debt-for-equity
swap valt onder de herstructureringsmogelijkheden van de WHOA. Aangezien totstandkoming
van een debt-for-equity swap ingrijpende gevolgen voor de weigerende aandeelhouder kan
hebben, rijst de vraag of diens positie door inwerkingtreding WHOA is veranderd. Behandelt
achtergrond van debt-for-equity swap en beschrijft dit kan helpen bij kapitaalvennootschap in
financiele problemen. Onderzoekt positie van weigerende aandeelhouder bij totstandkoming
van debt-for-equity swap buiten surseance & faillissement en diens positie onder enquêterecht
vergeleken met diens positie onder de WHOA. Volgens de auteur is de materiële bescherming
onder de WHOA tegen een gedwongen slechter dan in het kader van noodzaakfinanciering.
M.Oesterhelt (C-9789088633065) oktober 2021
112 pag. € 27,50
VOORPUBLICATIE
Wessels Insolventierecht deel 9 : Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen
Heel recent zijn er nieuwe problemen aan het licht gekomen, zoals de regeling van
compensatie na de toeslagen-affaire en de verwerking ervan in de toepassing van de
schuldsaneringsregeling. Ook is telkens de vraag of de schuldenaar wel te goeder trouw is, wat
zijn verplichtingen zijn, wat de rol van de bewindvoerder en de verhouding tussen
schuldsanering en faillietverklaring is. Deze 5e druk is volledig bijgewerkt met de laatste
wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke inzichten. De vrij uitvoerige parlementaire
geschiedenis is verwerkt, evenals het meest recente Procesreglement verzoekschriftprocedures
insolventiezaken rechtbanken van het LOVC 2021. Toegevoegd zijn Recofa-richtlijnen voor
schuldsaneringsregelingen 2018 en procesreglementen geldend voor handels- en
insolventiezaken bij gerechtshoven en het Procesreglement van de Hoge Raad.
B.Wessels (K-9789013165791) 5e dr. eind november 2021
532 pag. geb. € 100,00

Wessels Insolventierecht deel 8 : Surceance van Betaling
De kern wordt gevormd door commentaar op regeling van art. 214-283 Faillissementswet.
Daarnaast komt ook aan de orde: bijzonderheden inzake doel en inhoud van (dwang)akkoord;
totstandkoming van ontwerp-akkoord; homologatie ervan; rechtsgevolgen van gehomologeerd
dan wel geweigerd akkoord. Bevat meest recente literatuur en rechtspraak, bijgewerkt tot eind
februari 2021. Afgesloten wordt met bijzondere onderwerpen, zoals wettelijke regeling van de
surseance met 5000 of meer schuldeisers en internationale werking surseance van betaling.
B.Wessels (K-9789013159493) 5e dr. medio juni 2021
336 pag. geb. € 123,00
Wessels Insolventierecht deel 7 : Vereffening van de Boedel
Handelt hoofdzakelijk over de vereffening van de failliete boedel op basis van art. 173-194 Fw,
uitdeling aan schuldeisers en betaling van algemene en bijzondere kosten. Daarbij krijgt het
onderwerp boedelschulden een integrale behandeling. Uitvoerig wordt ingegaan op
boedelschuld als insolventierechtelijk verschijnsel en als vermogensrechtelijke verbintenis, die
haar bron dient te vinden in art. 6:1 BW. Andere onderwerpen zijn rechtstoestand na
vereffening (art. 195-197 Fw), regeling van de rehabilitatie (art. 206-212 Fw) en de vraag hoe
te handelen bij negatieve boedel. Bijzondere aandacht gaat uit naar de vereffening in het
systeem van de Faillissementswet en vereffening na faillietverklaring van een rechtspersoon.
Geeft actuele stand van zaken weer over opstelling en indeling van een uitdelingslijst,
problematiek van omslag van kosten, verzet tegen uitdelingslijst en mogelijkheid van
heropening van de vereffening. Tenslotte wordt wettelijke regeling van rechtstoestand na
afloop van de vereffening en die van de rehabilitatie belicht.
B.Wessels (K-9789013159479) 5e dr. maart 2021
268 pag. geb. € 129,00
Wet Homologatie Onderhands Akkoord (INSOLAD Jaarboek 2021)
De 14 artikelen in de bundel beslaan een breed scala aan onderwerpen die verband houden
met de WHOA. De bijdragen zijn geschreven door niet alleen advocaten en curatoren, maar
ook door rechters, belastingadviseurs en financieel adviseurs. Hiermee levert de bundel diverse
invalshoeken, waarmee deze van grote waarde is voor iedereen die met de WHOA in aanraking
komt. Naast (insolventierecht)advocaten, is de bundel ook geschikt voor rechters, (financieel)
adviseurs zoals accountants, wetenschappers en iedereen die als herstructureringsdeskundige
of observator kan worden benoemd.
VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG.
L.Kerstens e.a.(red.) (K-9789013163193) maart 2021
364 pag. geb. slechts € 23,50
WHOA - eerste negen maanden in de praktijk
Voordat de WHOA in werking trad op 1 januari 2021 werd de WHOA gezien als belangrijke
ontwikkeling in de insolventiepraktijk, waar de praktijk bovendien om stond te springen, mede
in het licht van de economische gevolgen van de coronacrisis. Uiteraard moest aan het
wettelijke kader nog invulling worden gegeven in de rechtspraak door de praktijk. Zoals
bekend staat op rechtspraak.nl maar een klein deel van de totale rechterlijke uitspraken
gepubliceerd. Om een goed beeld te krijgen van daadwerkelijke huidige stand van zaken, is er
rechtstreeks contact met de elf Nederlandse rechtbanken opgenomen met aan hen het verzoek
antwoord te geven op vijf vragen over de periode van 01-01-2021 tot 1-10-2021.
Kennedy v.d.Laan Adv., november 2021
3 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
WHOA en de Fiscus
De Belastingdienst heeft op 1 juli 2021 de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd en artikelen
toegevoegd die betrekking hebben op de WHOA. De belangrijkste wijzigingen samengevat.
Staatscourant 33908-1 juli 2021 10 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
J.Beerens (BG Legal) samenvatting juli 2021 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
WHOA Jurisprudentie - alle in 1e kwartaal van 2021 gepubliceerde rechterlijke uitspraken
Bijdrage waarin de essentie van deze 17 uitspraken wordt behandeld. Onderwerpen: doel van
en voorwaarde voor toepassing van de WHOA; start van een WHOA procedure; afkoelingsperiode en opheffing van beslag; herstructureringsdeskundige; klassenindeling; algemene
weigeringsgronden; oplossing voor de “vergeten” schuldeiser; 1e gehomologeerde akkoord en
effect op ingestelde vordering.
S.v.Aalst (Ploum Adv.) april 2021 12 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de WHOA van Wet naar Recht (Recht & Praktijk – Insolventierecht nr. 14)

Bespreekt de diverse posities van een betrokkenen bij een WHOA-akkoordprocedure, zoals die
van: schuldenaar,diens bestuurders,aandeelhouders; rechtbank; herstructureringsdeskundige;
Zekerheidsgerechtigden; derden, zoals borgen. Ook wordt stilgestaan bij positie werknemer.
Hoewel deze positie grotendeels buiten de WHOA is gehouden, wordt deze toch geraakt door
een herstructurering. Voorts komen waarderingsvraagstukken aan bod. Op procesrechtelijk
gebied wordt de WHOA-akkoordprocedure uiteengezet en is er aandacht voor IPRvraagstukken en procederen binnen de WHOA. Belicht maatregelen die in de WHOA zijn
opgenomen en herstructurering beogen te faciliteren: mogelijkheden om de inzetbaarheid van
de actio Pauliana te beperken en beëindiging van contracten mogelijk te maken.
C.Harmsen,M.Reumers(red.)(K-9789013164718) 28 juli 2021
388 pag. geb. € 89,00

----------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2020:
Arresten Insolventierecht - editie 2017 (met annotaties)
Verzameling van de belangrijkste uitspraken insolventierecht van de Hoge Raad, het College
van beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep en het Europese Hof van
Justitie. Van de meeste arresten zijn de volledige teksten opgenomen, inclusief conclusies OM
en eventuele annotaties. In deze 2020-editie is er voor gekozen om van een aantal arresten
niet meer de uitspraak van de laatste feitelijke instantie en de cassatiemiddelen op te nemen.
Uiteraard zijn de conclusie van het OM, de uitspraak van de hoogste instantie en een eventuele
annotatie opgenomen. Voorzien van systematisch register voor de categorieën: surseance van
betaling, faillietverklaring, fixatiebeginsel, rangorde & paritas creditorum. rangorde
boedelschulden; voorrang en separatisten (pandrecht, hypotheek, eigendomsvoorbehoud,
originaire wijze eigendomsverkrijging, cessie), pauliana, verrekening, bestuurdersaansprakelijkheid, onrechtmatige daad, oedelaangelegenheden, invordering, wederkerige
overeenkomsten en werknemers, internationaal, schuldsanering natuurlijke personen.
R.Vriesendorp (red.) (9789013157147) augustus 2020
2864 pag. € 46,50
Ars Aequi Wetseditie –INSOLVENTIERECHT – ed.2020
Alle relevante ( ook europese)wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals
deze geldt op 1 april 2020. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.
C.Harmsen (red.) (A- 9789492766991)7e dr. mei 2020
368 pag. € 34,50
Confidentiality, Secrecy and Privilege in Corporate Insolvency and Bank Resolution
Bankruptcy and insolvency legal research, in particular, seem to lack clear definitions,
incomplete laws and cases with respect to the application of these three themes in corporate
insolvency and bank resolution proceedings. Moreover, there are still inconsistent views and
opinions of judicial authorities across different jurisdictions about these topics. Deliberately has
a focused aim by arranging a unique collection of rules and court cases, approached from
different perspectives of relevant stakeholders. Provides a mapping exercise with sources and
commentary aimed at practitioners and scholars of insolvency law, which will come to more
light and depth in legal environments that in themselves present a legal framework.
B.Wessels,S.Guo (B-9789462361676) december 2020
228 pag. geb. € 75,00
Corporate Insolvency Law - a Comparative Textbook
Deals with the foundations and key issues of corporate insolvency law and approaches the
topic from a comparative perspective, i.e. it does not concentrate on one insolvency law in
particular but rather introduces the relevant rules from various jurisdictions, primarily England
(and Wales), France, Germany, and those of the USA.
R.Bork (I-9781780689838) oktober 2020
244 pag. € 71,50
de Curator en het Faillissementsproces(recht) - (INSOLAD Jaarboek 2020)
In dit deel in de reeks Jaarboeken wordt speciaal aandacht geschonken aan het
faillissementsproces(recht). Dit ondergaat op dit moment een intensieve modernisatieslag, wat
de nodige consequenties heeft. Hulpmiddel om de gevolgen hiervan dieper te doorgronden.
P.Schreurs e.a.(red.)(K-9789013156881) medio februari 2020
416 pag. € 23,00
VOORINFORMATIE
de Doorstart van een BV bij Insolventie (Fiscale Monografieën nr.121)
Tot 1 november 2019 geactualiseerde en uitgebreide (na meer dan 12 jaar !) nieuwe druk van
dit standaardwerk betreffende het fiscale insolventierecht. Beschrijft groot aantal civiele en

fiscale aspecten rondom doorstart van een insolvente BV. Vele praktijkvoorbeelden maken de
materie direct concreet. sSuit aan op de doorstart van ondernemingen als methode om aan
insolventie van een BV een einde te maken. Bij een dergelijke doorstart gaat het om een
akkoord, aandelentransactie of activatransactie. Bespreekt belangrijke belastingen die een rol
spelen bij insolventie: omzet-, overdrachts-, inkomsten- en vennootschapsbelasting en
vervolgens hoe invordering van die belastingen in zijn werk gaat. Bevat ook een civiel
hoofdstuk om fiscalisten houvast te bieden in de gangbare praktijk van doorstarts.
M.v.Oers (K-9789013157321) 2e dr. 20 januari 2019
584 pag. € 99,95
het Dwangakkoord buiten Surseance en Faillissement (Onderneming & Recht-118)
Dit proefschrift werpt uitgebreide blik op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).
Een akkoord is een instrument om zoveel mogelijk waarde te behouden om faillissementen te
voorkomen en daarmee zijn crediteuren gebaat. In de praktijk is het moeilijk instemming van
alle betrokkenen te verkrijgen. Deze nieuwe regeling maakt mogelijk om - buiten surseance en
faillissement - een dwangakkoord op te leggen aan crediteuren en aandeelhouders. Zodoende
kunnen schuldenaren hun problematische schuldenlast herstructureren. Het onderwerp van
deze uitgave is ten tijde van publicatie buitengewoon actueel. In de economisch onzekere
tijden rondom de Coronacrisis zullen veel ondernemingen in financiële moeilijkheden komen.
Hiermee wint de WHOA verder aan belang voor ondernemingen met problematische schulden.
Vergelijkt de nieuwe regeling met Europese Herstructureringsrichtlijn, Engelse en Singaporese
scheme of arrangement en Amerikaanse Chapter 11-procedure. De WHOA past namelijk in een
mondiale ontwikkeling in het insolventierecht. Hierin is steeds meer aandacht voor wetgeving
die herstructurering faciliteert van levensvatbare, maar noodlijdende ondernemingen.
A.Mennens (K-9789013158236) april 2020
992 pag. geb. € 92,50
Faillissementsprocesrecht (Recht & Praktijk Insolventierecht nr. 16)
Doorgaans wordt het faillissementsprocesrecht als lastig ervaren. Maakt oofdlijnen inzichtelijk,
zonder in te leveren op diepgang en volledigheid. Volledige maar toch bondige manier uitleg
wat het huidige faillissementsprocesrecht inhoudt. Leent zich uitstekend voor de praktijk.
Behandelt o.a.: gehele faillissementsprocedure in eerste aanleg (art. 1-19a Fw);
rechtsmiddelen die ingesteld kunnen worden tegen uitspraken in de faillissementsprocedure
(art. 8-13 Fw); procedures tijdens het faillissement (art. 25-32 Fw); bevel van de rechtercommissaris aan de curator (art. 69 Fw); rechtsmiddelenregelingen van art. 67 en 85-86 Fw.
Voor een deel van deze artikelen geldt dat zij van overeenkomstige toepassing zijn op de
schuldsaneringsregeling of dat in de schuldsaneringsregeling een vergelijkbaar artikel is
opgenomen. Het faillissementsprocesrecht wordt besproken aan de hand van de
Faillissementswet, aanverwante wet- en regelgeving (onder andere procesreglementen) en de
belangrijkste jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als de lagere rechter.
Voor medio september staat een 2e deel aangekondigd. Nadere info t.z.t.
E.Groot (K-9789013159516) begin augustus
276 pag. geb. € 89,00
Grenzen aan Financieringsvrijheid (Recht & Praktijk- Insolventierecht nr. 14 )
Hoewel binnen het commerciële privaatrecht van ondernemingsrecht, zekerhedenrecht,
insolventierecht, financieel recht en jaarrekeningenrecht de disciplines recht en finance
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, ontbreekt het goeddeels aan een geïntegreerde
behandeling van deze gebieden. Staat uitgebreid stil bij tal van onderwerpen op het snijvlak
tussen recht en corporate finance: onderscheid tussen rentedragende en niet-rentedragende
schulden; financieren met garanties en het financieren met aandeelhoudersleningen; gebruik
van zekerheidsrechten in relatie tot non-adjusting creditors; verwerking van goodwill rond
overnames in de jaarrekening; fiscale behandeling van schuld en eigen vermogen
R.de Weijs e.a.(red.) (K-9789013157819) 22 april 2020
312 pag. geb. € 89,00
Herstructureren boven Liquideren - richtlijnen voor bestuurders
Herstructureren lijkt in deze tijden van Corona de gewenste oplossing voor noodlijdende
bedrijven, omdat hierbij werkgelegenheid behouden blijft. Maar waarmee moet een bestuurder
rekening houden om in deze reddingspoging bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen?
S.de Jong (Univ.Leiden) juli 2020 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Huurrecht Bedrijfsruimte en Insolventie
In dit whitepaper behandelen wij meest voorkomende onderwerpen die spelen bij faillissement
van huurder of verhuurder. Daarbij beperken wij ons tot de huur van 290-bedrijfsruimte.
J.v.d.Grinten,M.Beekman(Wieringa)(Sdu) november 2020 11 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG

INSOLAD Meldingsformulier Faillissementsfraude - versie 2020
Doel van het standaardformulier Melding Faillissementsfraude is om te komen tot eenduidige
meldingen van faillissementsfraude bij vermoedelijke overtreding van artikelen in het Wetboek
van Strafrecht inzake faillissementsfraude. Nieuwe formulier wordt in Word aangeboden.
INSOLAD, juli 2020 5 pag.
GRATIS OP PDF OF WORD OP AANVRAAG
Insolvency Close-out Netting - a Comparative Study of English, French and US Laws in a
Global Perspective
Dit onderzoek betreft de vervroegde beëindiging van een financiële raamovereenkomst (closeout netting) naar het recht van Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Met close-out
netting wordt bedoeld de beëindiging vanwege een verzuim onder de overeenkomst—al dan
niet door insolventie—waarbij alle transacties die onder de raamovereenkomst tussen partijen
tot stand zijn gekomen, in één keer volgens een vooraf afgesproken systeem worden
afgewikkeld. Close-out netting ontwikkelde zich als instrument ter beperking van financiële
marktrisico's op basis van lex mercatoria, waardoor het mogelijk wordt gemaakt om risico's op
netto-basis, in plaats van bruto-basis, te berekenen. Dit proces biedt, wanneer het
overeenkomstig de overeengekomen voorwaarden tijdens insolventie kan worden uitgevoerd,
participanten op de financiële markten een aanzienlijke vrijheid hun vorderingen jegens een
insolvente tegenpartij af te dwingen. Proefschrift uitgebracht in de E.M.Meijers Reeks
B.Muscat (diss.Leiden Univ.) december 2020 414 (incl. samenv.) GRATIS PDF OP AANVRAAG
de Insolvente Naamloze en Besloten Vennootschap (R & P Insolventierecht nr.15)
In de EU en dus ook in Nederland leeft de wens om herstructureringen van bedrijven in
moeilijkheden te bevorderen. Een gevolg is dat het grensgebied tussen ondernemings- en
insolventierecht op de voorgrond treedt. Desondanks is hierover al ruim twee decennia niet
uitgebreid geschreven. Biedt actueel beeld van de contouren van dit grensgebied tussen het
ondernemings- en insolventierecht m.b.t.NV en BV. Het betreft vooral vennootschapsrechtelijke vragen waartegen curator of bewindvoerder in de praktijk kan aanlopen. Er komen
vooral praktische kwesties aan de orde, maar ook een meer wetenschappelijke insteek. Met
name daar waar het onbekend terrein betreft, of wanneer er over een onderwerp discussie
bestaat in de jurisprudentie of literatuur. Slaagt er zodoende in de balans tussen praktische
toepasbaarheid en wetenschappelijke diepgang te waarborgen.
M.Reumers (K-9789013157888) juni 2020
464 pag. geb. € 92,00
International Guide to Changes in Insolvency Law in Response to COVID-19
In response to the COVID-19 outbreak, a number of insolvency laws have been updated.
Outlines what this means to businesses in 17 countries: Austria, Belgium, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands,
Poland, Slovakia, Spain, Sweden and the UK.
DLA Piper, 22 juni 2020
35 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Juridisch Kader Persoonsgegevens bij Faillissement
Wat mag een curator wel en niet met de persoonsgegevens in de boedel van een failliete
onderneming? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft curatoren gewezen op de regels voor
de omgang met persoonsgegevens bij faillissementen in een brief aan Vereniging INSOLAD.
AP. januari 2020
12 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Maritime Cross-Border Insolvency under the UNCITRAL Model Law Regime Commonwealth and US Perspectives
Covers the pressing issues of cross-border cases involving admiralty and bankruptcy law. For
example, what should happen when a shipowner files an insolvency proceeding in one country,
while at the same time facing an in rem action against its vessel in another country ? Should
the in rem action arising in one country be stayed or dismissed because of the existence of
insolvency proceedings in another country ? Discusses relevant issues regarding treatment of
maritime creditors throughout insolvency proceedings, determination of the 'centre of main
interest' of an offshore shipping company, and the scope of a debtor's assets. Uses a
comparative law analysis, selecting four leading shipping countries – Australia, the UK, the US,
and Singapore – and examines their approaches to the above three problems when applying
the UNCITRAL Model Law regime. Also proposes a solution to help eliminate the ambiguity
arising from maritime cross-border insolvency cases under the UNCITRAL Model Law regime,
with a view to enhancing the development of the shipping industry.

Jingchen Xu (HART-9781509935994) december 2020

248 pag. geb.

ca. € 118,00

het Misdrijf & Failissement
BELGISCH RECHT
Bespreekt op beknopte manier de huidige stand van zaken inzake faillissementsstrafrecht.
Geeft een omvattende bespreking van de misdrijven, die verband houden met insolventie, met
inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en de aanspraken van de curatele voor de
strafrechter, gestoffeerd door tal van praktijkvoorbeelden.Er wordt ook aandacht besteed aan
de curator in het strafproces : wat is de zin van een burgerlijke partijstelling door de curator ?
Voor welke bedragen kan hij zich burgerlijke partij stellen ? Kan hij zich ten behoeve van de
curatele een verbeurdverklaring laten toewijzen ? Hoe wordt deze uitgevoerd ?
F.Desterbeck (I-9789400012394) medio juni 2020
140 pag. ca. € 67,00
Overdracht onder Insolventievoorwaarde - de inwerkingtreding van een ontbindende of
opschortende insolventievoorwaarde, waardoor een goed verloren gaat voor de boedel
Overdracht onder insolventievoorwaarde of insolventieclausule is een beding in een contract
dat ziet op de insolventie van de wederpartij. Raakt die partij insolvent, dan is het de
bedoeling dat het beding automatisch een gedane overdracht ontbindt of een opgeschorte
overdracht bewerkstelligt. Het gevolg is dat de boedel een goed armer is geworden.
Hoe legitiem de behoefte van een partij om zich te wapenen tegen de betalings- en
prestatieonmacht van een wederpartij ook is, het is de vraag of zo’n insolventievoorwaarde in
alle gevallen wel is geoorloofd. Probeert hier deze vraag te beantwoorden. Besteedt speciale
aandacht aan de intellectueel eigendomslicentie en de sale-and-lease-backconstructie.
Bespreekt technisch-juridische aspecten van overdracht onder insolventievoorwaarde, en hoe
deze er bij een sale-and-lease-back of een IE-recht kan uitzien. Gaat uitgebreid in op de vraag
waarom insolventievoorwaardes worden overeengekomen, wat daar bezwaarlijk aan kan zijn
en hoe in de rechtspraktijk tot op heden wordt geoordeeld over insolventieclausules. Gaat
verschillende vermogensrechtelijke en insolventierechtelijke leerstukken langs en beoordeelt of
de overdracht onder insolventievoorwaarde daarmee niet strijdig is. Met het toetsingskader dat
daaruit volgt kan een oordeel gegeven worden over de vraag of en wanneer een overdracht
onder insolventievoorwaarde geldig is naar Nederlands recht.
A.Vedder (C-9789088632648) februari 2020
152 pag. € 32,50
Parlementaire Geschiedenis van de WHOA
De WHOA is na indiening van het wetsvoorstel ten gevolge van amendementen ingrijpend
gewijzigd en is daarnaast technisch en laat zich moeilijk lezen. Zet parlementaire geschiedenis
van individuele wetsartikelen en hun leden onder elkaar, bij de afzonderlijke artikelen en
handige margekopjes. Vooral in de eerste fase na invoering zal het niet direct duidelijk zijn wat
met sommige bepalingen is beoogd. De duiding die daar in het parlement door de Minister en
de relevante leden van de Tweede Kamer aan is gegeven, is dan van groot belang.
J.Struycken (red.) (B-9789462908697) december 2020
102 pag. € 49,00
de Positie van Aandeelhouders bij Preventieve Herstructureringen (v.d.Heyden 163)in het bijzonder onder de Wet homologatie onderhands akkoord
Nederland heeft momenteel geen preventieve herstructureringsprocedure waarbij zowel
aandeelhouders als schuldeisers aan een akkoord kunnen worden gebonden dat de insolventie
van de vennootschap tracht te voorkomen. Sluit aan op tal van recente ontwikkelingen en het
feit dat de WHOA nu bij de Tweede Kamer ligt en de richtlijn herstructurering en insolventie
(EU 2019/1023) recent in werking is getreden. Uitsluitend insolventierechtelijke kijk op de
positie van aandeelhouders volstaat niet want de vennootschap is bij een preventieve
herstructurering niet ontbonden. De algemene vergadering en de aandeelhouders behouden
hun bevoegdheden en rechten. Belicht deze frictie tussen vennootschapsrecht en
‘herstructureringsrecht’. Bevat gedetailleerde rechtsvergelijking met Engelse en Duitse recht
dat een preventieve herstructureringsprocedure kent waarin aandeelhouders worden
betrokken. Gaat uitvoerig in op vennootschapsrechtelijke problemen aldaar en verhouding tot
het Nederlandse recht en op het Europese kader voor preventieve herstructureringen.
S.Moulen Janssen (K-9789013158670) juni 2020
412 pag. geb. € 82,50
Rescue of Business in Europe
Based on the European Law Institute's (ELI) project 'Rescue of Business in Insolvency Law'.
The project ran from 2013 to 2017 under the auspices of the ELI and was conducted by Bob
Wessels and Stephan Madaus, who were assisted by Gert-Jan Boon. Sought to design
(elements of) a legal framework that will enable further development of coherent and

functional rules for business rescue in Europe. This includes certain statutory procedures that
could better enable parties to negotiate solutions where a business becomes financially
distressed. Such framework includes rules to determine in which procedures and under which
conditions an enforceable solution can be imposed upon creditors and other stakeholders
despite their lack of consent. The project had a broad scope, and extended to consider
frameworks that can be used by (non-financial) businesses out of court, and in a preinsolvency context. Part I, the ELI Instrument as approved by the ELI Council and General
Assembly, features 115 recommendations on a wide variety of themes affected by the rescue
of financially distressed businesses, such as legal rules for professions and courts, treatment
and ranking of creditors' claims, contract, corporate and labour law as well as laws relating to
transaction avoidance. Part II consists of national reports that sketch the legal landscape in 13
States and of an 'Inventory Report on International Recommendations from Standard-Setting
Organisations', both of which provided insight for the drafting of the Instrument.
ELI,B.Wessels,G-J.Boon,S.Madaus (ed.)(OUP- 9780198826521) maart 2020 1504 pag.geb.
ca.€ 388,00
Sdu Commentaar Insolventierecht - editie 2021
Bevat artikelsgewijze commentaren op:- Faillissementswet;- Wet civielrechtelijk
bestuursverbod- de Garantstellingsregeling curatoren 2012;- Recofa-richtlijnen;- EGverordening betreffende insolventieprocedures;- Procesreglementen verzoekschriftprocedures
rechtbanken en gerechtshoven;- relevante belastingwetgeving;- relevante bepalingen uit Sr en
Sv. Surseance van betaling, faillietverklaring en verificatie van schuldvorderingen komen
uitgebreid aan de orde. De nieuwe editie van deze zeer gewaardeerde uitgave !
N.Faber e.a. (red.) (S-9789012406642) december 2020
1628 pag. geb. € 315,00
Wessels – Insolventierecht – deel 6 : Het Akkoord
Actueel commentaar op art. 138-172 Faillissementswet, de wettelijke regeling van het
faillissementsakkoord. Diverse wetswijzigingen zijn doorgevoerd, in het bijzonder die welke
voorvloeien uit de Wet modernisering faillissementsprocedure. Geeft actuele stand van zaken
weer over o.a. : inhoud en het rechtskarakter van akkoord in faillissement, totstandkoming
van ontwerp-akkoord, rechterlijke goedkeuring (homologatie) ervan, rechtsgevolgen van
gehomologeerd akkoord en ontbinding van een akkoord. Bijzondere aandacht wordt gegeven
aan het niet in de wet geregelde onderhandse akkoord. Verschaft inzicht in de criteria die in de
rechtspraak voor de dwangdeelname aan een dergelijk onderhands akkoord zijn ontwikkeld.
Deze 5e druk is geactualiseerd tot eind juni 2020.
B.Wessels (K-9789013158946) 5e dr. medio september 2020
208 pag. geb. € 91,00
Wessels – Insolventierecht – deel 5 : Verificatie van Schuldvorderingen
Stilgestaan wordt bij exacte betekenis en doel van de verificatie. Verschaft inzicht in welke
vorderingen en boedelschulden kunnen worden geverifieerd, en welke vorderingen niet ter
verificatie hoeven te worden aangemeld. De laatste inzichten over de verificatie van soorten
obligaties en daarop betrekkingen hebbende renten zijn verwerkt. Procedure en gang van
zaken omtrent verificatievergadering toegelicht en gaat aandacht uit naar een vereenvoudigde
afwikkeling van faillissement. Deze nieuwe editie bevat alle nieuwe wetgeving zoals de met
ingang van 01-01-2019 geldende regels uit de Wet modernisering faillissementsprocedure.
Uitgebreid wordt stilgestaan bij invoering van een ‘bar date’, die in het bijzonder in de
internationale praktijk van groot belang is. Doordat talloze bepalingen van overeenkomstige
toepassing zijn bij de verificatie van vorderingen gedurende de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen en binnen de surseance van betaling, wordt ook daaraan aandacht
gegeven. De meest recente literatuur en rechtspraak zijn bijgewerkt tot eind februari 2020.
B.Wessels (K-9789013158922) eind mei 2020
264 pag. geb. € 92,00
Wessels – Insolventierecht - deel 4 : Bestuur en Beheer na Faillietverklaring
In het bijzonder wordt art. 64-107 Faillissementswet behandelt. Bespreekt uitgebreid
aansprakelijkheid van curator en taak en positie van de rechter-commissaris en van de
rechtbank. Bevat beschouwingen over o.a.: schuldeiserscommissie; vergaderingen van
schuldeisers; voorzieningen ten aanzien van schuldenaar na faillietverklaring, zoals
faillissementsgijzeling; bijzondere wettelijke beheerstaken van curator, waaronder de
boedelbeschrijving; voortzetten van het bedrijf; vervreemden van goederen vóór de staat van
insolventie; aangaan van schikkinge. Sinds 2017 is het mogelijk dat de curator informatie kan
krijgen van gefailleerde schuldenaar, diens echtgenoot of van bestuurders en commissarissen.
Eveneens mogelijk is het verkrijgen van inlichtingen van Belastingdienst of via het (doen)

entameren van Financieel strafrechtelijk onderzoek of (het al dan niet zelf uitoefenen van) het
recht van enquête behandeldin apart hoofdstuk). Besteedt ook uitvoerig aandacht aan de
sedert 2016 geldende wettelijke regeling van het civielrechtelijke bestuursverbod.
B.Wessels (K-9789013157246) 5e dr. februari 2020
604 pag. geb. € 145,00
Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) - informatief artikel
C.v.d.Winden, A.Rodewijk( HVG Law LPP) in CM 2020/5 2 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
de WHOA: een introductie
De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) bevat een procedure die het mogelijk maakt
om een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders
tot stand te brengen door homologatie van het akkoord door de rechtbank. Een
akkoordprocedure onder de WHOA kan—mits goed voorbereid—in een tijdsbestek van 2 à 3
maanden worden afgerond. Een akkoord kan betrekking hebben op een enkele of op
verschillende categorieën van schuldeisers en aandeelhouders. De schuldeisers en
aandeelhouders worden naar gelang hun rang en rechten in verschillende klassen ingedeeld.
Schuldeisers en aandeelhouders krijgen minimaal 8 dagen de gelegenheid om het akkoord te
beoordelen voordat daarover per klasse een stemming plaatsvindt. De WHOA stelt een aantal
voorwaarden aan homologatie. DVDW Advocaten zet dit helder en overzichtelijk op een rij.
DVDW Advocaten (diverse auteurs) zie onder : DVDW.nl
WHOA – Landelijk Procesreglement
De Rechtspraak publiceerde een nieuw procesreglement dat is opgesteld omdat op 1 januari
2021 de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking treedt. Door de nieuwe wet
kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend faillissement
een bindend onderhands akkoord sluiten. Als dit akkoord wordt bekrachtigd door de rechter,
geldt het voor alle schuldeisers—ook zij die niet met het akkoord hebben ingestemd.
Raad v.d.Rechtspraak, november 2020 27 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Wovo: Regeling voor Werknemers van Failliet Bedrijf
Op dit moment wordt de arbeidsovereenkomst van werknemers van een failliet bedrijf meestal
beëindigd door de curator. Daar is geen tussenkomst van UWV of rechter voor nodig. Het
ontslag van alle werknemers maakt een doorstart of overname makkelijker. De nieuwe
eigenaar heeft immers geen loonverplichtingen om over te nemen. De nieuwe Wet overgang
van onderneming in faillissement (Wovo) gaat er voor zorgen dat dat niet langer het geval is.
Partijen die een bedrijf of onderdeel van een bedrijf willen overnemen, zijn dan verplicht om
ook de arbeidsovereenkomst, met behoud van arbeidsvoorwaarden, over te nemen.
Uit Salarisnet 13-08-20 1 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

--------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2019:
the 800-Pound Gorilla. Limits to Group Structures and Asset Partitioning in
Insolvency - Preadviezen / Reports 2018 (NACILL-2018)
This theme encompasses two related topics at the intersection of corporate law and insolvency
law:(1) the artificial subdivision of enterprises over different legal entities (asset partitioning)
and (2) selective perforation by means of guarantees. Examples of strategic division of assets
over group companies are attempts to actively suppress value by taking out key assets and
placing these in separate legal entities, such as IP rights or crucial real estate. Another
example is cutting up an enterprise in a loss making and profit making part. Selective
perforation by means of guarantees concerns the wide spread phenomenon of cross
guarantees in group structures and the ensuing benefits for certain creditors to the detriment
of others. In the words of prof. W.H. Widen (US): “If secured lending presents fairness
problems, the unsecured syndicated guarantee may be the 800-pound gorilla in the corner that
goes unnoticed.” Both strategic division of assets and selective perforation by means of
guarantees have a strong impact on the insolvency practice and the position of various
stakeholders. Thus far these two topics have been under-theorized and their relevance has
been underestimated, at least in the Netherlands.
R.Squire e.a. (ed.) (B-9789462369573) juli 2019
108 pag. € 37,50

Achtergestelde Vorderingen (Onderneming & Recht nr. 114)
Diepgravende en toch toegankelijke en toepasbare studie naar gevolgen van een achterstelling
binnen en buiten faillissement. Schat aan informatie voor omgang met achtergestelde
vorderingen (in faillissement) en voor opstellen van achterstellingsovereenkomsten. In de
praktijk wordt regelmatig de voldoening van een vordering ondergeschikt gemaakt aan de
voldoening van een andere vordering. Vaak wordt dan die tweede vordering achtergesteld. Dit
komt bv. voor bij leningen van aandeelhouders, obligaties, in de leveraged finance, overheidsinvesteringen, en regelmatig bij een reddingspoging. Er is ook ruime aandacht voor inhoud van
een vordering, verhouding van derden tot een overeenkomst waar ze geen partij bij zijn,
rangorde van vorderingen en de aard van voorwaardelijke en niet-opeisbare vorderingen.
N.Pannevis (K-9789013154719) begin september 2019 796 pag. geb. € 89,50
Administratieplicht en Aansprakelijkheid voor het Boedeltekort(Onderneming &
Recht nr.115)
Wanneer een rechtspersoon failleert is de curator verplicht te onderzoeken of een oorzaak
daarvan kan liggen in het niet voldoen aan de administratieplicht. Welke overwegingen spelen
een rol in dit oordeel ? Gaat in op historische ontwikkeling, inhoud en reikwijdte van de
administratieplicht. Biedt handvatten voor het oordelen of er aan deze wettelijke verplichting is
voldaan. Indien niet, dan staat kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt vermoed dat dit
een belangrijke oorzaak is van dit faillissement, met financiële gevolgen voor de bestuurder.
C.Harmsen (K-9789013154900) september 2019 400 pag. geb. € 84,50
Arbeidsrecht en Insolventie (Monografieën Sociaal Recht nr. 75) - over de positie van
de werknemer van een insolvente werkgever
Wanneer een bedrijf failliet gaat, komt aan veel vormen van werknemersbescherming abrupt
een eind. Er is geen serieuze ontslagbescherming meer - ook niet voor de zieke of zwangere
werknemer. De opzegtermijn wordt verkort en een eventueel recht op de transitievergoeding
valt eveneens weg. Ook bij een doorstart van het bedrijf is de overgang van de werknemer
bepaald geen zekerheid, laat staan de voorwaarden waaronder dit zou plaatsvinden. Dit alles
maakt het faillissement in sommige gevallen tot een aantrekkelijk reorganisatie-instrument.
Daarbij wordt in de praktijk soms gekozen voor een in stilte voorbereide doorstart, de
zogenaamde pre-pack. Deze uitgave brengt gedetailleerd in kaart hoe het faillissement van
een werkgever - en waar relevant ook van een verleende surseance loon - doorwerkt op: loon,
einde van de arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, doorstart, medezeggenschap
Staat daarnaast stil bij de vraag in hoeverre een werkgever misbruik van faillissement maakt
als deze faillissement aanvraagt met het oog op omzeiling van rechten van werknemers.
J.v.d.Pijl (K-9789013151213) begin februari 2019 392 pag. € 55,00
Ars Aequi - Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2019
JAARLIJKSE UITGAVE
Omdat de huidige Faillissementswet al sinds 1896 van krachtis wordt het faillissementsrecht
met name bij de tijd gehouden doordat rechters de Faillissementswet in hun rechtspraak
uitleggen en interpreteren. Bevat een verzameling van belangrijkste uitspraken en annotaties.
D.Stein (red.) (A-9789492766854) 2e dr. oktober 2019 664 pag. € 32,50
Ars Aequi - Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2018
Omdat de huidige Faillissementswet al sinds 1896 van krachtis wordt het faillissementsrecht
met name bij de tijd gehouden doordat rechters de Faillissementswet in hun rechtspraak
uitleggen en interpreteren. Bevat een verzameling van belangrijkste uitspraken en annotaties.
D.Stein (red.) (A-9789492766403) februari 2019 617 pag. € 32,50
Concept-wetsvoorstel Overgang van Onderneming in Faillissement
Dit concept-wetsvoorstel moet voorkomen dat werknemers bij een doorstart na faillissement
hun baan verliezen. Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart in
principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe eigenaar. Alleen als er bij
de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische
omstandigheden, wordt hiervan afgeweken. Het voorstel regelt ook dat werknemers voor wie
er na de doorstart geen plek is, niet door een concurrentiebeding beperkt worden om elders
aan de slag te gaan. Daarnaast krijgen de ondernemingsraad en de personeelsvereniging het
recht om advies uit te brengen over een voorgenomen doorstart. De rechter-commissaris zal
dit bij zijn besluitvorming betrekken.
Min v.Rechtsbescherming, mei 2019
9 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

de Curator en de Failliet (Insolad Jaarboek 2019)
Het faillissement is er van oudsher primair in het belang van de gezamenlijke crediteuren, met
de curator aan het roer. Langzaamaan raakt het insolventierecht ook doordrongen van andere
perspectieven, met toenemende aandacht voor het belang van van de schuldenaar,
bijvoorbeeld door preventieve insolventieprocedures, vandaar deze lustrumbundel over de
Curator én de failliet. De curator speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol. Allereerst
vanwege zijn/haar bevoegdheden die van belang zijn voor de behandeling en afwikkeling van
het faillissement. Relevant is ook de verschuiving naar "pre-insolventie" fase en de
ontwikkelingen die een schuldenaar in staat moeten stellen in die fase zelf nog de situatie ten
goede te keren. Ook het vaststellen van de achtergrond en oorzaken van een faillissement,
waarbij het ook kan gaan om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de ontstane
schulden krijgt aandacht vanuit verschillende wetenschapsdisciplines. Alhier 15 evenwichtig
verdeelde bijdragen; 5 uit faillissementspraktijk, 5 uit adviespraktijk en 5 uit de wetenschap.
R.Feenstra e.a.(red.) (K-9789013152562) februari 2019 325 pag. € 22,50
European Insolvency Regulation- Article by Article Commentary
The new European Insolvency Regulation (Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings) has come into effect
on 26 June 2017 for insolvency proceedings that are opened on or after that date. The Recast
Regulation reforms the EC Regulation (1346/2000) on insolvency proceedings. The main
changes of the regulation are: extension of its application to preventive insolvency
proceedings; creation of publicly accessible online insolvency registers; possibility of avoiding
the opening of multiple proceedings and preventing ?forum shopping'; introduction of new
procedures with the aim of facilitating cross-border coordination and cooperation between
multiple insolvency proceedings in different Member States relating to members of the same
group of companies. The focus is on the new provisions and mechanisms as well as on the
existing and to a great extent still relevant case law by the European Court of Justice and
courts of the Member States.
M.Brinkmann (BECK-9783406698583) augustus 2019
608 pag. geb. ca. € 210,00
Faillissement en Beslag bij Vastgoedtransacties (Ars Notariatus nr. 170)
Sluit aan op recente publicaties over onzekerheden rondom vastgoedtransacties. Praktische
schema’s en afbeeldingen helpen de materie te verlevendigen. Staat o.a. stil bij: het voor
vastgoedtransacties relevante faillissements- en beslagrecht, rechtspositie van de betrokken
partijen bij faillissement of beslag, hoe gevolgen van faillissement of beslag te ondervangen.
M.v.Drunen (K-9789013154658) begin september 2019 108 pag. € 35,00
Garantstelling Curatoren – Evaluatie
De Garantstellingsregeling curatoren verschaft, in de gevallen dat de boedel ontoereikend is,
aan de curator financiële ondersteuning voor het instellen van een rechtsvordering op grond
van bestuurdersaansprakelijkheid of faillissementspauliana alsook voor het instellen van een
vooronderzoek dan wel een verhaalsonderzoek naar de mogelijkheden voor zo'n vordering. In
hoeverre is deze regeling doeltreffend gebleken ?
ProFacto-Univ.Gron.-WODC, september 2019 133 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Herijking van het Faillissementsrecht - de pijler modernisering (R& P-Insolv.nr.12)
Per 01-01- 2019 is de Wet Modernisering Faillissementsprocedure in werking getreden. De
invoering van de Wet Modernisering Faillissementsprocedure beoogt de Faillissementswet op
vier hoofdpunten te verbeteren: Bevordering van digitalisering van de faillissementsprocedure
en verbetering van de toegankelijkheid tot informatie, versnelling van faillissementsprocedure,
meer maatwerkmogelijkheden, bevordering van specialisatie bij de wetgever en ondersteuning
bij het wetgevingsproces. Behandelt hier de nieuwe wet en de daaraan voorafgaande
wetgevingsprocessen op overzichtelijke wijze. Naast kamerstukken worden ook internetconsultaties en belangrijke kritiekpunten uit de literatuur tegen het licht gehouden.
S.Renssen (K-9789013153859) april 2019
232 pag. geb. € 75,00
het Insolventiepassief (Recht & Praktijk- Insolventierecht nr.13)
Schetst de status quo omtrent de vorderingen in de diverse insolventieregelingen die
tegenwoordig onderscheiden worden. Welke is nu de positie van schuldeisers ? Hoe dienen hun
vorderingen te worden geduid en berekend ? Biedt handvatten voor kwesties als deze, waarbij

vorderingen beschouwd worden vanuit drie huidige insolventieregelingen: faillissement,
surseance van betaling en de schuldsanering natuurlijke personen. Hierbij komt de beoogde
nieuwe regeling betreffende de homologatie van een onderhands akkoord slechts incidenteel
aan de orde. Aan de hand van onderstaande deelvragen wordt helderheid hierover geschapen.
Welke vorderingen participeren in insolventieprocedures, en welke niet ? Welke soorten
vorderingen zijn in diverse insolventieregelingen te onderscheiden ? Hoe verhouden diverse
soorten vorderingen zich tot elkaar? Wat is de ratio en rechtvaardiging van verschillende
hoedanigheden van vorderingen ? In hoeverre worden vorderingen in onderscheidene
insolventieregelingen al dan niet hetzelfde behandeld ? Wat bepaalt waarde of hoogte van
vorderingen ? Hoe vindt afwikkeling van vorderingen plaats ? Welke knelpunten zijn er ? Het
geheel is bijgewerkt naar rechtspraak en literatuur tot 1 mei 2019.
M.Franken (K-9789013136807) begin september 2019 604 pag. geb. € 95,00
Insolventierecht (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr.6)
Behandelt het gehele plaatje: van faillissement en schuldsanering natuurlijke personen tot aan
surseance van betaling, voorzien van vele sprekende voorbeelden waarbij zowel processuele
als organisatorische aspecten aan bod komen. Handige en overzichtelijke opfrisser.
E.Groot (K-9789013141405) 6e dr. januari 2019 152 pag. € 20,00
International Insolvency - Jurisdictions of the World (Law & Practice of
International Finance Series. Vol. 2)
Advanced study of substantive bankruptcy law in the major jurisdictions in the world, in the
context of international financial transactions. Compares the insolvency regime in over 300
jurisdictions. Provides useful summaries diluting and condensing the law so that the main
points can be grasped quickly. Details the domestic law concerning: administration,
receivership, deeds of company arrangements, liquidation, schemes of arrangement,
insolvency set-off, security interests, trusts, voidable preferences, ladder of priorities and
claims, cross-border recognition.
P.Wood (S&M- 9780414071476) juni 2019
630 pag. geb. ca. € 365,00
International Insolvency Law - National Laws and International Text
Presents problems that often arise in the context of international/cross-border insolvencies;
analyzes and compares national legislations and jurisprudence; elucidates the solutions offered
by international/regional instruments; and explores the differences in the implementation of
these instruments by various countries and the consequences of these differences. Examines in
detail a number of famous and less famous cases tried by national courts, in which it became
readily apparent that insolvency law remains one of the bastions of national law. Discusses the
notion of transplanting foreign [international] insolvency rules and especially the influence that
US insolvency law has exerted on other countries’ insolvency [and international insolvency]
law. Far from adopting an unrealistically optimistic stance, it soberly examines the
complications of cross-border insolvencies, while also presenting potential solutions.
E.Moustaira (Springer-9783030044497) maart 2019 155 pag. ca. € 145,00
het Nieuwe Insolventierecht in Vogelvlucht
BELGISCH RECHT
Met de inwerkingtreding van boek XX Wetboek Economisch Recht heeft het Belgische
insolventierecht een grondige facelift gekregen. De belangrijkste wijziging betreft het
personeel toepassingsgebied van het insolventierecht. De handelaar ruimt plaats voor de
onderneming. Deze paradigmawijziging gaat gepaard met enkele kinderziektes, zoals blijkt uit
de actuele discussie over de vraag of bestuurders van vennootschappen ondernemingen zijn.
A.Van Hoe (I-9789400011175) november 2019
37 pag. € 39,75
de Pauliana in het Europese Internationaal Privaatrecht
Met de pauliana kan een faillissementscurator of schuldeiser transacties van de schuldenaar
met derden aantasten. In dit artikel wordt besproken hoe rechtsmacht en toepasselijk recht
voor een paulianavordering binnen en buiten faillissement moeten worden bepaald. Daarbij
valt op dat de situatie binnen faillissement veel overzichtelijker is dan buiten faillissement.
T.Bil(INS-Updates 2019-0151) november 2019 11 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Principles of International Insolvency (Law & Practice of International Finance nr.1)
Covers the essential principles of international insolvency from a practical perspective. Sits
beside volume 2 of the series, which provides a comparative overview of over 300

jurisdictions. Advance study of substantive bankruptcy law in the major jurisdiction in the
world, in the context of international financial transactions. Topics covered include: Private
restructuring agreements and workouts, Liquidations, Liabilities of Corporate Directors and
Lenders, Voidable Preferences,Priorities, Trusts and Custodianship, Impact of Insolvency on
Contracts and Leases, Bank and State insolvencies.
P.Wood (S&M-9780414044708) 3e dr. augustus 2019 770 pag. geb. ca. € 415,00
Pre-Insolvency Proceedings - a Normative Foundation and Framework
Evaluates the law regarding pre-insolvency proceedings, and in particular, the terms of the
2017 EU Directive. Provides a conceptual framework for ideal practice, illustrating the
implications of the new regime with specific practical examples. Features a comprehensive
discussion of the key principles underlying restructuring proceedings and explains the purpose
of, and justification for, pre-insolvency proceedings. Provides answers to a number of
important issues that are still undecided and the subject of debate. Provides in particular
detailed analysis of the system of voting in classes, and it offers an in-depth discussion of the
appropriate criteria for confirmation and cram-down together with consideration of the littleunderstood underlying economic issues. Also includes analysis of the key aspects of valuation
and the applicable valuation standards in the context of restructuring, much needed as the
incidence of judicial valuation arises in the context of cram-down. A comparative analysis and
critique of UK schemes of arrangement and US Chapter 11 procedure is also included, giving a
good understanding of the key features of both systems and enabling them to identify and
learn from the differences. Also proposes an outline of ideal pre-insolvency proceedings,
setting out general and specific requirements for ensuring flexibility, efficiency, effectiveness.
N.Tollenaar (OUP-9780198799924) maart 2019 320 pag. geb. ca. € 104,00
Retentierecht en Uitwinning (Onderneming & Recht nr. 110)
Sinds 1 januari 1992 is het verhaalsrecht van de retentor in het BW terechtgekomen. Het
beslagrecht en faillissementsrecht zijn echter beide niet op dezelfde grondige manier herzien
als het BW. Nagegaan wordt in hoeverre deze twee aansluiten bij de ‘nieuwe’ regeling van het
retentierecht in het BW. Door het BW krijgt de retentor een verhaalsrecht met voorrang en een
verhaalsrecht op zaken van derden toebedeeld. De effectuering van dit verhaalsrecht door
middel van verhaal op de teruggehouden zaak is overgelaten aan het burgerlijk procesrecht en
het faillissementsrecht. Deze bieden niet steeds een helder kader. Hoe dient men bijvoorbeeld
om te gaan met het verhaalsrecht van de retentor op zaken van een derde in het faillissement
van deze derde? Uniek is dat een brug gebouwd wordt tussen burgerlijk recht en beslagrecht
én tussen het burgerlijk recht en het faillissementsrecht. Hoewel een casus zich in de praktijk
nooit beperkt tot de grenzen van één rechtsgebied, doen de meeste publicaties dat wel. Daar
brengt deze titel verandering in. Uitwinning van de teruggehouden zaak is bovendien een
interessante invalshoek met oog op het hybride karakter van het retentierecht. Bijvoorbeeld bij
levering na executoriale verkoop van onroerende zaken vervallen door zuivering hypotheken
en beperkte rechten. Maar wat gebeurt er met het retentierecht?
M.Heilbron (K-9789013153439) medio april 2019
686 pag. geb. € 84,50
Schuldeiser en Rechtspersoon – Actio Pauliana en aansprakelijkheid wegens ongeoorloofde
benadeling van schuldeisers van vennootschappen en verenigingen
BELGISCH RECHT
Om hun verhaalspositie te beschermen, kunnen schuldeisers een beroep doen op een
eeuwenoude remedie: de pauliaanse vordering of (actio) pauliana. Anders dan bijvoorbeeld
haar Amerikaanse evenknie, wordt de pauliana echter zelden gezien als een specifieke remedie
tegen het verhoogde risico op schuldeisersbenadeling bij rechtspersonen. Nochtans ligt net
daar haar grootste potentieel. Zo kan de pauliana ook worden gebruikt in gevallen waarin
technieken van het vennootschaps- en verenigingsrecht geen soelaas bieden. Brengt in kaart
hoe schuldeisers en curatoren de pauliana kunnen inzetten tegen verschillende vormen van
verhaalsbenadeling bij rechtspersonen. Concrete toepassingen komen aan bod, zoals openlijke
of verkapte uitkeringen, leveraged buyouts en onttrekking van vennootschapskansen.
Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan verscheidene vormen van aansprakelijkheid
wegens verhaalsbenadeling, die inhoudelijk verwant zijn met de pauliana. Ook hier ligt het
accent op problemen die uitsluitend of vooral voorkomen bij rechtspersonen, zoals wrong ful
trading, onrechtmatig krediet en aandeelhoudersfinanciering.
G.Lindemans (I-9789400010734) september 2019
596 pag. geb. ca. € 182,00
Sdu Commentaar Insolventierecht - editie 2019

Bevat artikelsgewijze commentaren op:- Faillissementswet;- Wet civielrechtelijk
bestuursverbod- de Garantstellingsregeling curatoren 2012;- Recofa-richtlijnen;- EGverordening betreffende insolventieprocedures;- Procesreglementen verzoekschriftprocedures
rechtbanken en gerechtshoven;- relevante belastingwetgeving;- relevante bepalingen uit Sr en
Sv. Surseance van betaling, faillietverklaring en verificatie van schuldvorderingen komen
uitgebreid aan de orde. Eindelijk een nieuwe editie van deze zeer gewaardeerde uitgave !
P.Veder e.a. (red.) (S-9789012404785) oktober 2019 1594 pag. geb. € 309,00
Tekst & Commentaar –INSOLVENTIERECHT
Het bestaande commentaar is volledig getoetst en waar nodig bijgewerkt naar de stand van
zaken op 1 januari 2019. Daarnaast is maar liefst 15% van alle commentaren nieuw of
ingrijpend gewijzigd! Actuele wijzigingen: De Wet modernisering faillissementsprocedure (Stb.
2018, 299) is geheel verwerkt. Deze beoogt een meer efficiënte en transparante
faillissementsprocedure tot stand te brengen. Een flink aantal commentaren is als gevolg
daarvan door de auteurs geactualiseerd. Daarnaast treft u de wetsvoorstellen Wet herstel en
afwikkeling verzekeraars (Kamerstuk 34842) en Verzamelwet SZW 2019 (Kamerstuk 34977).
De nieuwe Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures vervangt de oude
Insolventieverordening (1346/2000). Uiteraard verhelderd met nieuw commentaar. De selectie
van de bijlagen is vernieuwd, zo zijn twee Recofa-richtlijnen van een nieuwe tekst voorzien en
is regelgeving toegevoegd die van belang is voor de bewindvoerdersorganisaties.
J.Groenewegen,F.Verstijlen (K-9789013147308) 11e druk januari 2019 1308 pag. € 227,00
Transaction Avoidance in Insolvency Law - Past, Present and Future of the Actio Pauliana
Explores the possibilities of harmonisation of avoidance rules in insolvency at EU level by way
of a comparative and historical research. The following aspects of transaction avoidance are
(historically) examined in particular: the acts subject to transaction avoidance provisions, the
voidability of security rights, the conditions set for avoidance of an act, the existence and
duration of a suspect period, the treatment of acts performed in favour of related persons of
the debtor, the persons entitled to bring an avoidance action, the effects of avoidance
regarding the litigious act and, lastly, the acts exempted from nullification. Examines the
transaction avoidance rules of the Netherlands and France as they stand after which the
divergence (and convergence) between the rules of these states is assessed. In order to
examine how this divergence came to be, the most notable developments of the provisions on
transaction avoidance in insolvency are mapped out. Post-classical Roman law forms the
starting point of this research, followed by ancient Dutch and French law. Describes the
development of the practice of and provisions on transaction avoidance during the age of
codification. Lastly, the provisions laid down in modern insolvency laws are touched upon.
From the comparative-historical examination, the possibilities to harmonise transaction
avoidance provisions are assessed. Finally, these possibilities are checked against the
recommendations regarding transaction avoidance provisions of the UNCITRAL Legislative
Guide on Insolvency Law. The author is a member of AKD NV.Litigation & Insolvency team.
S.Hendrix (C-9789088632402) februari 2019
174 pag. € 35,00
Unpacking the Pre-pack - een onderzoek naar de gevolgen van een doorstart
De ene dag failliet en de volgende dag direct een doorstart: het fenomeen van de pre-pack is
inmiddels door vele insolventierechtadvocaten en ook door verschillende rechtbanken omarmd.
Tegelijkertijd heerst er voornamelijk onder arbeidsrechtjuristen en werknemers veel kritiek op
de pre-pack. Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I) beoogt aan deze
bezwaren tegemoet te komen, onder meer door de pre-pack een wettelijke basis te geven en
misbruik van faillissementsrecht in te perken. De recente uitspraak van het Europese Hof in
de Estro-zaak heeft de pre-pack echter op zijn grondvesten doen schudden en maakt zijn
toekomst, alsook die van de (huidige) WCO I, onzeker. De vraag is nu of er nog een toekomst
is voor de pre-pack en de WCO I, en hoe deze toekomst eruit zal zien. Analyseert hier het
juridisch-normatieve kader van de pre-pack, en gaat na welke veranderingen de WCO I hierin
tracht aan te brengen. Bespreekt enkele kritiek- en succesfactoren van de pre-pack. Doet
onderzoek naar toepassing van de pre-pack in de praktijk, en maakt een (statistische)
vergelijking tussen gevolgen van een pre-packdoorstart en klassieke doorstart. Behandelt
voorwaarden voor het toepassen van de pre-pack, de rol van de beoogd curator, misbruik van
faillissementsrecht en de overgang van de onderneming. Deze studie kan duidelijkheid bieden
over de vraag of de pre-pack het überhaupt waard is om voor te strijden.
S.v.d.Bosch (C-9789088632440) februari 2019 172 pag. € 35,00

Wessels - Insolventierecht deel 2 : Gevolgen van Faillietverklaring - deel 1
Volledig geactualiseerd 2e deel binnen deze tiendelige serie. Literatuur en rechtspraak zijn tot
1 november 2018 bijgewerkt. Verschaft eerst een helder beeld van wat wel en niet tot het
faillissementsvermogen behoort. Bespreekt vervolgens gevolgen van faillissement voor
beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar en de op het moment van
uitspreken van het faillissement aanhangige rechtelijke procedures. Ook gevolgen voor
lopende overeenkomsten, waaronder huur en arbeid, komen aan de orde. Belicht naast
grondig commentaar op art. 20-41, diverse aanverwante wetsartikelen : art. 60a-60b (onder
bewind staande goederen), art. 61 (de met ingang van 2018 gewijzigde regeling van
faillissement en de gevolgen voor de goederengemeenschap met de echtgenoot/geregistreerd
partner van de gefailleerde), art. 52 (voldoening aan de gefailleerde, die samenhangt met de
werking van art. 23). Sluit af met de problematiek van de afkoelingsperiode. Hoofdvraag is of en zo ja, in welke mate - aan de curator gebruiks-, verbruiks- of vervreemdingsbevoegdheid
toekomt ten aanzien van zaken die aan derden toebehoren. Zowel de instelling en werking van
de afkoelingsperiode als de verhouding tussen afkoelingsperiode, pandrecht, beslag en een
financiëlezekerheidsovereenkomst passeren hierbij de revue.
B.Wessels (K-9789013150131) 5e dr. medio februari 2019 680 pag. geb. € 119,95
Wessels - Insolventierecht deel 3 : Gevolgen van Faillietverklaring - deel 2
Volledig geactualiseerd 3e deel binnen deze tiendelige serie. Literatuur en rechtspraak zijn tot
medio maart 2019 bijgewerkt. Commentaar op art. 42-60 Faillissementswet en behandelt
uiteenlopende vraagstukken die hiermee samenhangen. Belangrijkste onderwerpen zijn:
vernietiging van vóór faillissement verrichte rechtshandelingen uit hoofde van art. 42 e.v.
(actio pauliana) en rechtsgevolgen van een dergelijke vernietiging; problematiek van
verrekening ter gelegenheid van faillissement (art. 53-56); regels ten aanzien van de positie
van separatisten, in het bijzonder pand- en hypotheekhouders (art. 57-59a); schuldeiser die
een retentierecht heeft (art. 60). Staat stil bij diverse kwesties die met bovenstaande
onderwerpen samenhangen zoals toepassing van de actio pauliana bij concernfinanciering en
sterfhuisconstructies. Ook andere acties die de curator tot zijn beschikking kan hebben en die
tot vermeerdering van de boedel kunnen leiden passeren de revue, zoals toepassing van
bijzondere nietigheidsacties voortvloeiend uit Boek 2 BW, inclusief bijzondere regels inzake
schuldeisersbescherming en bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:138/248 BW. Gaat bij de
toepassing van de zekerheidsrechten gedurende faillissement in op Separatistenregeling 2005,
regeling van omzetbelasting bij uitoefenen van verhaal en fiscaal voorrecht en bodemrecht,
met inbegrip van de met ingang van 1 januari 2013 verstrekte positie van de fiscus.
B.Wessels (K-9789013153149) 5e dr. juni 2019 568 pag. geb. € 117,50
Wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I
De minister voor Rechtsbescherming heeft aangekondigd dat hij een aanpassing overweegt
van huidige wetgeving over de overgang van werknemersrechten in faillissement, om de door
het Smallsteps-arrest ontstane rechtsonzekerheid weg te nemen. Het gaat daarbij om het
\\L1Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen I, dat is ingediend om de pre-pack doorstart na
faillissement een wettelijke basis te geven.
Brief aan 1e kamer 17 januari 2019 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Commentaar hierop van Houthoff 1 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2018 :
Bob Wessels Collection
Op vrijdag 26 januari 2018 werd de ‘Bob Wessels Insolvency Law Collection’ feestelijk
geopend. De Bob Wessels Collection is een buitengewoon waardevolle aanvulling op de thans
bestaande topcollectie (internationaal) Insolventie- en Handelsrecht en zal de komende jaren
verder uitgebreid worden met relevante en recente vakliteratuur op dat gebied. Bob Wessels
Collection is door de Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection voor onbepaalde tijd in
bruikleen gegeven aan de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Een unieke collectie !!
Ars Aequi Wetsedities – INSOLVENTIERECHT 2019
Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1
november 2018. Op 1 januari 2019 treedt de Wet modernisering faillissementsprocedure in

werking deze is hier al opgenomen. De Wet Continuïteit Ondernemingen I (pre-pack) is cursief
opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.
C.Harmsen (red.)(A-9789492766441) 6e dr. december 2018
380 pag. € 32,50
Boek XX - een Commentaar bij het Nieuwe Insolventierecht
BELGISCH RECHT
Op 1 mei 2018 is het nieuwe Boek XX van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking
getreden. Boek XX smelt de WCO en de Faillissementswet samen tot één coherent geheel.
Daarbij heeft de wetgever zich echter niet beperkt tot een loutere coördinatie. Er werd van de
gelegenheid gebruik gemaakt om het insolventierecht op diverse punten te wijzigen, waarbij
sommige van deze wijzigingen zeer ingrijpend en andere eerder juridisch-technisch van aard
zijn. De meest fundamentele wijziging is ongetwijfeld dat het toepassingsgebied ratione
personae van het insolventierecht gevoelig uitgebreid wordt. Voortaan kunnen bijvoorbeeld
ook vzw’s, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen het voorwerp zijn van een
procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure. Een andere
opvallende ingreep is dat de wetgever een aantal aan het faillissement verbonden
aansprakelijkheidsregels overhevelt naar Boek XX, waarbij deze regels inhoudelijk gewijzigd
worden en een veel ruimere draagwijdte krijgen dan voorheen. Net vóór de inwerkingtreding
van Boek XX verschenen op 27 april 2018 in het Belgisch Staatsblad nog de Wet van 15 april
2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht – die Boek XX op een aantal punten
wijzigt – en twee uitvoeringsbesluiten bij Boek XX.
D.De Marez,C.Stragier (Die Keure-9789048632930) juni 2018 300 pag. € 70,00
Boom Basics - Insolventierecht
J.Israël,T.Pauw (B-9789462903104) 4e dr. juni 2018

334 pag.

€ 13,50

Compendium van het Nederlands Faillissementsrecht
NIEUW STUDIEBOEK
Volledig maar kernachtig overzicht van de belangrijkste leerstukken in het faillissementsrecht,
met grondig inzicht in de hoofdlijnen van dit rechtsgebied, waaronder faillietverklaring,
hoofdrolspelers, (verdeling van de) boedel, verificatie van vorderingen, separatisten,
bestuurdersaansprakelijkheid, akkoord in faillissement en surseance, pauliana en verrekening.
R.Wibier (K-9789013147599) begin augustus 2018
292 pag. € 34,00
de Crediteurencommissie - benoeming, samenstelling en werkwijze van de
crediteurencommissie in de praktijk
Hoewel de Faillissementswet de instelling van een crediteurencommissie faciliteert, wordt dit
instrument in de praktijk nauwelijks toegepast. Met name curatoren lijken niet voldoende
voordelen in de benoeming van een crediteurencommissie te zien. Dit is opvallend nu in
verschillende andere landen de invloed van crediteuren via een dergelijke commissie meer is
geaccepteerd en de crediteurencommissie vaker wordt gebruikt. De oorspronkelijke gedachte
achter de crediteurencommissie was dat crediteuren de curator in sommige gevallen goed
kunnen adviseren. Crediteuren hebben vaak meer kennis van de branche en het bedrijf van de
gefailleerde. Bovendien is er ook een meer fundamentele rechtvaardiging voor een
crediteurencommissie. Aangezien de belangen van de schuldeisers bij de afwikkeling van het
faillissement in beginsel voorop staan, lijkt het gerechtvaardigd dat crediteuren door middel
van een commissie ook invloed hierop kunnen uitoefenen. Onderzoekt hier de huidige stand
van zaken rondom de instelling van een crediteurencommissie. Bespreekt het wettelijk kader
en aan de hand van jurisprudentie, en in welke gevallen een crediteurencommissie wordt
benoemd. Gaat in op de wijze waarop de commissie uit de schuldeisers wordt samengesteld en
op vragen die in de praktijk zijn gerezen. Behandelt tot slot adviserende en toezichthoudende
rol van de crediteurencommissie en doet aanbevelingen voor een betere werking hiervan.
M.Herwijer (Stibbe) (C-9789088632372) december 2018 98 pag. € 27,50
de Curator en het Personeel (INSOLAD Jaarboek 2018)
Een bedrijf gaat failliet of verkeert in financieel zwaar weer. Wat zijn de gevolgen hiervan in
relatie tot de werknemer? Meer dan ooit schuren het insolventie- en arbeidsrecht krakend en
piepend langs elkaar heen. Deze omvangrijke kwestie vormde het thema van het Insolad 2018
congres en dit bijbehorende jaarboek. Buigt zich over uiteenlopende kwesties die van belang
zijn in deze nieuwe werkelijkheid. De teksten haken onder meer in op de rol van de curator in
relatie tot: samenwerking (en tegenwerking) vanuit medewerkers, concurrentie en
aanverwante biedingen na faillietverklaring, medezeggenschap door de Ondernemingsraad na

faillissement, wet melding collectief ontslag, loongarantieregeling.Een bron van informatie voor
insolventiejuristen en andere spelers in de markt van herstructureringen en faillissementen.
E.Verwey (red.) (K-9789013148190) januari 2018
292 pag. € 22,50
Faillissement, Surseance van Betaling en Schuldsanering (Mon.Privaatrecht nr.2)
Geactualiseerde nieuwe druk van deze klassieke, beknopte, maar volledige behandeling van
het onderwerp. Wie kan failliet verklaard worden en hoe gaat dat in zijn werk? Wat valt er in
de boedel en wat niet? Oorspronkelijk een van de eerste Studiepockets Privaatrecht.
A.v.Buchem-Spapens,T.Pauw(K-9789013147506) 10e dr. augustus 2018 268 pag. € 47,50
the Future of Cross-Border Insolvency - Overcoming Biases and Closing Gaps
Since the global financial crisis, a number of important initiatives have focused on developing
the mechanisms for managing the insolvency of multinational enterprises and financial
institutions. Considers here the effectiveness of the current system and identifies the gaps that
could be bridged by adopting certain strategies and tools, to improve the system
further. Discusses the theoretical debate regarding cross-border insolvency and surveys the
strengths and weaknesses of the prevailing method-modified universalism in its application to
both commercial entities and financial institutions, consequently identifying a single set of
emerging norms. Offers a blueprint for meeting the demands of future cross-border
insolvencies. Considers how to translate modified universalism into binding international law
and how to choose the right instrument for cross-border insolvency as well as the impact that
instrument design has on decisions and choices. Explores how to encourage compliance and
proposes mechanisms that could potentially overcome behavioural biases in decision-making.
I.Mevorach (OUP-9780198782896) april 2018
320pag. geb. ca. € 107,00
Insolventie
Anders dan in bestaande uitgaven worden faillissement, schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen en surseance van betaling in dit boek geïntegreerd behandeld, waarbij duswordt
afgeweken van de in de Faillissementswet aangehouden volgorde. Door het hele boek worden
aan de hand van voorbeelden en rechtspraak de gevolgen van insolventie van de schuldenaar
voor allerlei rechtsfiguren, verbintenisrechtelijk zowel als goederenrechtelijk, in kaart gebracht.
Deze 9e druk is geheel geactualiseerd naar de nieuwe regelgeving en recente jurisprudentie .
J.Huizink (K-9789013146875) 9e dr. juni 2018 184 pag. € 25,45
Juridisch Handboek Intensief Beheer (Recht & Praktijk Insolventierecht nr. 10) Beheer van bancaire kredieten van klanten met financiële problemen
Banken krijgen regelmatig kritiek te verduren over de wijze waarop zij omgaan met
kredietdossiers in moeilijkheden. De kritiek komt vaak voort uit onduidelijkheid en
geslotenheid omtrent handelwijzen van deze banken. Hier zorgen twee juristen van een
grootbank voor transparantie. Enerzijds transparantie in de wijze waarop een bank omgaat
met kredieten van zakelijke klanten die zich in financiële problemen bevinden. En anderzijds
transparantie van de lastige situaties waarin belangenconflicten op de loer liggen. Geschreven
vanuit een praktisch en operationeel perspectief. Hoe gaat bancaire kredietverlening en alles
wat daarbij komt kijken in zijn werk? Hoe worden overeenkomsten gesloten en zekerheden
gevestigd? Op welke wijze worden aan de bank verbonden activa verkocht wanneer een
krediet wordt afgewikkeld? En met welke (lastige) situaties krijgen ondernemingen in zwaar
weer te maken? Behandelt het gehele proces. Van de fase van verstrekking tot de fase van
beëindiging van krediet en de verkoop van de activa van de kredietnemer. Hierbij laten de
auteurs ook de maatschappelijke positie van de bank niet onverlet.
R.v.d.Bosch,K.Messelink (K-9789013138764) januari 2018 292 pag. geb. € 89,00
Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet - Delen III-1,2,3: 1896-2017
Overzicht van de Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet vanaf het moment van
inwerkingtreding van de wet in 1896 tot 1 januari 2018 (inclusief KEI), telkens artikelsgewijs
gerangschikt met verwijzing naar de relevante algemene toelichting en overgangsrecht, welke
in aparte overzichten zijn opgenomen. Alle tekst is volledig ongewijzigd opgenomen.
M.Breeman,J.Hummelen(B-9789462904248)mei 2018 3238 pag. geb. 3dl. setprijs € 125,00
Reeds in 2016 is verschenen : Parlementaire Geschiedenis van de Faillissementswet deel I en
II (heruitgave van der Feltz) isbn 9789462902480, 1082 pag.geb. € 48,00.
Principles of Corporate Insolvency Law

Classic, thoroughly updated, providing a clear and comprehensive treatment of the
fundamental principles of insolvency law, and long relied upon by practitioners and the courts.
Particular attention is paid to what assets are available for distribution on insolvency,
transactions vulnerable to being set aside, and liability of directors. The core features of
liquidation, administration (and administrative receivership), schemes of arrangement and
company voluntary arrangements, are identified and explained with reference to practice and
underlying policy. Contains a detailed treatment of the recast EU Insolvency Regulation and of
the Cross-Border Insolvency Regulations which incorporate the UNCITRAL Model Law.Considers
changes in the recast European Insolvency Regulation and related recent CJEU case law.
R.Goode,K.v.Zwieten(S&M-9780414034488) 5e dr.nov. 2018 ca. 1200 pag. geb. ca. € 315,00
de Rechtspositie van de Licentienemer bij Faillissement van de Licentiegever ontwikkelingen, status quo en Amerikaanse lessen
Het afgelopen decennium hebben twee arresten van de Hoge Raad de discussie doen oplaaien
rond de vermogensrechtelijke status van licenties. Daarvóór leek de vraag naar de positie van
de licentienemer tegenover de curator min of meer beslecht. Volgens de heersende opvatting
had de licentienemer nu eenmaal het recht om zijn gebruik voort te zetten. Dat standpunt
werd na 2006 praktisch onhoudbaar toen H.R. oordeelde dat persoonlijk gebruiksgerechtigde
zijn contractuele recht(en) niet steeds kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware.
In 2014 keerde men op zijn schreden terug. Maar ging de Hoge Raad écht om?
R.Vastmans (top-scriptie Radboud U.) januari 2018 55 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Report of the United Nations Commission on International Trade Law (51th Session)
A new chapter in international insolvency law. The summer of 2018 has seen heated work at
UNCITRAL, the UN legal body specialized in the field of international trade law. UNCITRAL
adopted two sets of rules aimed at improving efficiency in the area of international dispute
resolution. One of them relates to international commercial mediation and international
settlement agreements resulting from it. Another covers issues arising in cross-border
insolvency cases, namely insolvency-related judgments, their recognition and enforcement.
UNCITRAL juni-juli 2018 77 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Verhaal, Uitwinning en Rangorde - Hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht
De nadruk in dit nieuwe studieboek ligt op de hoofdlijnen van verhaalsbeslag en het algemeen
faillissementsbeslag. Ook wordt dieper ingegaan op een aantal bijzondere aspecten, zoals de
positie van de fiscus en de remedies tegen benadeling van crediteuren. Handig overzicht.
W.v.Boom(B-9789462905351) juli 2018 136 pag. € 19,00
Wessels - Insolventierecht deel 1 : Faillietverklaring
ALWEER DE 5E DRUK !!!
Volledig geactualiseerde eerste deel binnen deze tiendelige serie. Deze vernieuwde editie sluit
aan op diverse actuele ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van faillissementsrecht.
Buigt zich o.a. over de vraag of misbruik kan worden gemaakt van een aanvraag tot
faillietverklaring, waaronder het thema ‘turbo-liquidatie’. Ook is de wet Modernisering
faillissementsprocedure, zoals deze op 1 januari 2019 in werking zal treden verwerkt. De
nieuwe editie staat meer dan voorheen stil bij de vermogensrechtelijke, processuele en
internationale aspecten rondom de faillietverklaring. Zo behandelt het slothoofdstuk de
Europese achtergrond en de nationale uitwerking van het faillissement van kredietinstellingen
en verzekeraars. De Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars, in juni 2018 door de Eerste
Kamer aanvaard, is van commentaar voorzien.
B.Wessels (K-9789013150117) 5e dr. begin november 2018 516 pag. geb. € 119,50

-------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2017:
Achterstelling van Schuldvorderingen in het Insolventierecht
BELGISCH RECHT
Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt,
besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze
allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de
complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan. Zo worden voor de rechtspractici
relevante vragen behandeld over de juridische aard van de achterstelling, de rechtsgeldigheid

en de tegenwerpelijkheid aan derden, de rechtsgevolgen van de achterstelling en de
uitwerking in insolventieprocedures. EEN BELGISCH PRAKTIJKBOEK OP HOOG NIVEAU
R.Fransis (I-9789400007771) maart 2017
566 pag.geb. € 165,00
Arbeidsovereenkomst en Insolventierecht (Recht & Praktijk-Insolventierecht nr.4)
Het enige handboek en naslagwerk dat een volledig overzicht biedt van dit grensgebied. De
impact van boedelschulden, faillissementsschulden en niet-verifieerbare vorderingen bij
werknemersclaims is door een baanbrekend arrest uit 2013 aanzienlijk veranderd.
Medezeggenschap tijdens een faillissement is in de schijnwerpers komen te staan. Voor
doorstarters zijn de verscherpte condities van de WWZ voelbaar in de vorm van ‘vaste’
arbeidscontracten of doordat zij bij afscheid van overgenomen werknemers relatief hoge
transitievergoedingen moeten betalen. En bij het Europese Hof ligt de vraag of de pre-pack
leidt tot ‘overgang van onderneming’ met alle arbeidsrechtelijke gevolgen van dien. Al deze
onderwerpen komen aan bod met verwerking van de nieuwste ontwikkelingen en rechtspraak.
Uiteraard is daarnaast de omvangrijke omnummering van wetsartikelen verwerkt en worden
o.a. de volgende onderwerpen uitvoerig behandeld: loongarantieregeling, situatie van het
tijdelijk blijven doorwerken voor de curator, gevolgen van de Wet werk en zekerheid (WWZ)
uit 2015, ontslagrecht bij faillissement of surseance van de werkgever, verschillende soorten
werknemersclaims en hun rang, concurrentiebeding.
P.Schaink (K-9789013141269) 2e dr. januari 2017 340 pag. geb. € 79,50
Arresten Insolventierecht - editie 2017 (met annotaties)
Volledige tekst, conclusie OM en annotatie in de NJ., in de volgorde van publicatie in de NJ, en
in het chronologisch register volgens de datum van de uitspraak. Ook systematisch register
voor de categorieën: surseance van betaling; faillietverklaring; fixatiebeginsel; rangorde &
paritas creditorum; voorrang& separatisten (pand, hypotheek, eigendomsvoorbehoud,
originaire wijzen van eigendomsverkrijging, (fiduciaire) eigendomsoverdracht, (fiduciaire)
cessie, voorrechten); pauliana; verrekening; bestuurdersaansprakelijkheid; onrechtmatige
daad; boedelafwikkeling; invordering; wederkerige overeenkomsten,werknemers;
internationaal; schuldsanering natuurlijke personen en varia.
R.Vriesendorp (red.) (9789013140583) begin september 2017
2572 pag. € 44,00
Cross-Border Insolvency - A Commentary on the UNCITRAL Model Law
Updated, enhanced edition covering the national implementation of the United Nations
Commission on International Trade Law Model Law on Cross-Border Insolvency. In-depth,
article-by-article analysis of the local enactment and application of the model law in each of
the jurisdictions concerned, alongside consideration of the relationship between the model law
and any existing cross-border insolvency jurisprudence. Each chapter adopts essentially the
same format for ease of reference, addressing key concepts such as the centre of main
interests, court-to-court communication, enforcement of security interests and the protection
of debtors and creditors. New to the fourth edition are chapters on Chile, Gibraltar and the
Philippines with an expanded South African chapter to include the OHADA countries.
Ch. Look (Globe L&B- 9781911078210) 4e dr.juli 2017 950 pag. geb.(2 vol.) ca. € 368,00
de Curator en het Concern – INSOLAD Jaarboek
In de afgelopen jaren zijn enkele grote concerns ten onder gegaan. Daarbij is gebleken dat het
opdelen in vennootschappen bescherming biedt, maar ongewild ook tot gevolg kan hebben dat
financiële problemen zich juist verspreiden en zo gezonde onderdelen mee ten onder trekken.
Het concern is in zekere zin een containerbegrip, omdat zowel een wereldwijd opererende
multinational als een eenvoudige holdingwerkmaatschappij van een mkb’er een concern is.
Veel van de problemen en vraagstukken die bij concerns denkbaar zijn, kunnen echter
daadwerkelijk spelen bij beide extremen. Daarom wordt het concern in deze editie zo breed en
volledig mogelijk behandeld vanuit het perspectief van het insolventierecht.
E.Verwey (red.) (K-9789013141610) maart 2017
579 pag. € 27,50
het Dwangakkoord buiten Faillissement (Preadviezen Veeeniging Handelsrecht)
Beschouwingen over het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming
van faillissement
Het voorontwerp strekt tot invoering van een regeling voor een pre-insolventieakkoord buiten
het kader van een formele meeromvattende insolventieprocedure. Aan dit voorontwerp ging

vooraf het Voorontwerp Wet continuïteit ondernemingen II. Dit voorontwerp markeert een
fundamentele vernieuwing van het recht die van groot belang is voor alle betrokkenen bij
grote organisaties, zowel kapitaalverschaffers, crediteuren en werknemers. Deelonderwerpen:
akkoordprocedure onder het Voorontwerp, flankerende voorzieningen, vennootschaps- en
effectenrechtelijke aspecten, internationale aspecten, processuele aspecten bezien vanuit
rechterlijk perspectief,fiscaleaspecten.
H.de Kluiver e.a.(P-9789462511507) november 2017 260 pag.
€ 47,50
Einde van Pre-pack Faillissement in Zicht?
De advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie heeft geconcludeerd dat bij het
Nederlandse pre-pack faillissement (waarbij een stille bewindvoerder een doorstart probeert te
bewerkstelligen) sprake is overgang van onderneming. Wat betekent dat voor de praktijk?
ECLI:EU:C:2017:241 29-03-2017
17 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
EU Banking and Insurance Insolvency
Following the chaotic effects of the global financial crisis on European financial markets, the
legislative regime introduced by the European Union (EU) represents a dramatic new approach
to bank insolvency law, and will have a profound effect on the way banks function. This second
edition evaluates these important developments and their implications for the Eurozone
countries. A comprehensive general introduction sets out the EU insolvency law framework and
the principles which govern financial institutions. Provides detailed commentary on the Bank
Recovery and Resolution Directive (BRRD) and Single Resolution Mechanism Regulation
(SRMR), the legislative instruments central to the EU's response to the crisis, intended to
harmonize Member States law. Considers the new powers given to government authorities
under the BRRD to write down shares and debt instruments issued by banks, and the function
of the newly created 'Single Resolution Board'. Commentary on the Winding-Up Directive
(2001/24/EC) and the Insurance Insolvency Directive (2001/17/EC) discusses the significant
changes these statutes have undergone as a consequence of the adoption of the BRRD and
SRMR, as well as several high-profile court cases decided on the interpretation of these two
statutes, including the Landsbanki and Kaupthing cases, and the Lehman Brothers, Isis
Investments, and Heritable Bank cases.
G.Moss,B.Wessels,M.Haentjens (ed.) (OUP-9780198759393) 2e dr.februari 2017 720 pag.
geb. ca. € 270,00
EU-Insolventie-Verordening - Uitvoeringswet
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die Verordening (EU) 2015/848 over
insolventieprocedures in de Faillissementswet implementeert. De verordening verbetert de
uitvoering van insolventieprocedures binnen de interne markt o.a. door uitbreiding van het
toepassingsgebied tot herstructureringsprocedures ter voorkoming van een faillissement en
uitbreiding van de regels voor de samenloop van een hoofdprocedure en territoriale
(secundaire) insolventieprocedures.
Memorie van Toelichting, december 2017
18 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (Recht & Pr.-Insolventierecht nr. 9)
Na het administreren van financiële feiten, waarderen van balansposten, opstellen en
publiceren van de jaarcijfers volgen hoofdstukken over de rol van de accountant, fraude,
handhaving, het belang van liquiditeit, waarderen in toekomst en heden. Alles mondt uit in
hoofdstukken over de waardering van de onderneming of een deel ervan en financiële
herstructurering. Zeer waardevolle praktijkaanvulling op de juridische opleiding, onmisbaar.
J.Blommaert e.a. (K-9789013146813) december 2017 ca. 280 pag. geb. € 65,00
Grensoverschrijdende Insolventie (Financieel-Juridische Reeks nr. 11)
Het aantal insolventieprocedures met internationale aspecten groeit alleen maar. Daarbij rijzen
veel juridische vragen. Welke rechter is bevoegd? Welk recht is van toepassing, bijvoorbeeld
op de bevoegdheden van de curator in een ander land, de verdeling van de boedel, zakelijke
rechten, verrekening, eigendomsvoorbehoud, opzegging van overeenkomsten, de actio
pauliana? Gaat in op deze en veel andere vragen. Voor intra-EU gevallen is op 26 juni 2017 de
herziene Insolventieverordening in werking getreden. In deze nieuwe Verordening is veel
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie gecodificeerd. Daarnaast zijn
enkele nieuwe onderwerpen geregeld, in het bijzonder met betrekking tot insolventie van
groepen en de zogeheten synthetische procedure. Voor verhoudingen met landen die geen lid

zijn van de Europese Unie stelt elke lidstaat zijn eigen regels op. In Nederland is het recht op
dit punt in grote mate ontwikkeld door de Hoge Raad met recente jurisprudentie. Daarnaast
hebben de Verenigde Naties een Modelwet geschreven, bij wijze van aanbeveling aan Staten
over de gehele wereld om deze wet in hun eigen nationale regels op te nemen. Een aantal
Staten, waaronder de Verenigde Staten, heeft dat gedaan. Dit is de tweede druk van dit boek.
Alle drie de onderwerpen worden behandeld: de herziene EU-Verordening, de jurisprudentie
van de Hoge Raad voor verhoudingen met derde landen en de VN-Modelwet.
A.Berends(P-9789462511415) 2e dr. begin november 332 pag. € 54,50
Handboek Fiscaal Insolventierecht
Bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren spelen fiscale aspecten een
belangrijke rol. Hier worden deze aspecten op een zo compleet en gerubriceerd mogelijke
wijze behandeld, met de volgende onderverdeling: • inleiding: fiscale continuïteit, fiscale
informatieplicht, doorstartscenario’s, ethische kanttekeningen; • algemene aspecten: de
belastingschuld (incl. vaststelling en invordering), het open systeem van invordering, de status
van de fiscale regelgeving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de aansprakelijkheid
van de fiscus, verjaring van dwanginvordering en imputatieregels; • fiscaal uitstel van betaling
en kwijtschelding van belastingschulden (bij een crediteurenakkoord); • faillissementsaanvraag
door de fiscus; • fiscale preferentie en bodembeslag (inclusief de meldingsregeling
bodemrecht); • verrekening, overdracht en verpanding van fiscale vorderingen; subrogatie,
regresmogelijkheden; • fiscale kruisverbanden: met name fiscale eenheid Vpb en OB (en
verbreking daarvan), fiscale bestuurdersaansprakelijkheid, ketenaansprakelijkheid,
inlenersaansprakelijkheid, doorbraak van aansprakelijkheid/ vereenzelviging; • positie
aandeelhouder bij insolventie: de aanmerkelijk belanghouder, de deelnemingsvrijstelling,
informeel kapitaal, onzakelijke leningen, afgewaardeerde vorderingen, liquidatieverlies; •
fiscale gevolgen van schuldsanering/crediteurenakkoord en vrijval van schulden, inclusief de
kwijtscheldingswinst en de Fokkercasus; • omzetbelastingaspecten: art. 29 Wet OB, onbelaste
levering volgens art. 37d Wet OB, onroerende zaak (herzienings-BTW), Rentekasproblematiek,
BTW bij winkeluitverkopen en de BTW-verleggingsregeling; • de verliesvennootschap: art. 20a
Wet Vpb, turbovennootschappen, carry back, carry forward, verliesverrekening, doorzakconstructies en overgang verliescompensatie, de overname- of Begemannconstructie, de
fiscale (af)splitsing van insolvente rechtspersonen.
A.Tekstra (S-9789012399890) 4e dr. april 2017
502 pag. € 99,75
de Herijking van het Faillisementsrecht (Recht & Praktijk Insolventierecht nr.8)
de pijler fraudebestrijding
Deze uitgave staat in het teken van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht,
met name de pijler fraudebestrijding. De drie wetten, de Wet civielrechtelijk bestuursverbod,
de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en de Wet versterking positie
curator en de daaraan voorafgaande wetgevingsprocessen komen aan bod. Naast de
kamerstukken worden ook de internetconsultaties en belangrijkste kritiekpunten uit de
literatuur aan het licht gebracht. Hierdoor verkrijgt men een volledig inzicht in de drie wetten
inzake fraudebestrijding in faillissement.
S.Renssen (K-978913136821) begin oktober 2017
320 pag. € 75,00
Herziene Europese Insolventieverordening
De herziene Europese Insolventieverordening zal vanaf 26 juni 2017 toepasselijk zijn. Wat
verandert er zoal? Er is een definitie van het centrum van voornaamste belangen opgenomen
en de regeling omtrent secundaire procedures is uitgebreid. Het domein van de verordening is
uitgebreid naar procedures waarbij de schuldenaar zelf de boedel bestiert en procedures in een
situatie waarin slechts 'risico op insolventie' bestaat. Van belang zijn voorts bepalingen met
betrekking tot groepen van insolvente vennootschappen.
Verordening EU 2015/848 (20-05-2015) 54 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
the Implementation of the New Insolvency Regulation - Improving Cooperation and
Mutual Trust
The study is comprised of three major topics:
1.The Regulation's extended scope of application, including pre-insolvency and hybrid
proceedings, the relationship between Article 1(1) of the Regulation and its Annex A, as well as
the interplay between the Insolvency Regulation and the Brussels Ibis Regulation;
2.the cooperation between main and secondary insolvency proceedings, the new instruments,
such as “synthetic proceedings”, destined to avoid or postpone the opening of secondary

proceedings, further the cooperation between administrators and courts of different
proceedings as well as protocols to enhance cooperation;
3.insolvencies of groups of companies, with a particular focus on jurisdiction, COMI-migration,
“group coordination proceedings” and other instruments of coordination.
B.Hess e.a. (Nomos-9783845286976) december 2017 320 pag. € 95,80
Insolventierecht
NIEUWE DRUK VAN DE “KLEINE POLAK”
De enige handzame uitgave over het gehele faillissementswet middels de belangrijkste
jurisprudentie. Alle rechtspraak is bijgewerkt, nieuwe wetten zijn verwerkt en komende wetten
worden besproken. Belangrijke onderwerpen: insolventieprocedures, faillietverklaring, boedel,
onvoltooide levering,wederkerige overeenkomsten, actio Pauliana, Peeters/Gatzen vordering,
onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid, bestuursverbod, verrekening, separatisten,
belastingdienst, afkoelingsperiode, rechter-commissaris, curator, schuldeiserscommissie,
verificatie, akkoord, vereffening, internationaal insolventierecht, pre-pack, surseance van
betaling, schuldsanering natuurlijke personen.
N.Polak,M.Pannevis (K-9789013139211) 14e dr. begin september 2017 616 pag. € 47,00
the Law of Insolvency
Some legal academics have a prominent influence in their field of expertise for some decades.
For English insolvency law such an academic is Ian Fletcher, an emeritus professor of
International Commercial Law, University College London. Even though having a timehonoured status, Fletcher is not retired, rather he is still active. Last month he delivered – via
his publisher Sweet & Maxwell – the fifth edition of a work that was published in its first edition
in 1989. Now with over 1000 pages, Fletcher introduces in 32 chapter ‘all’ one needs to know
about English (and Welsh) insolvency law and the book serves as a solid introduction for
newcomers and as a useful reference guide for professionals. The book therefore provides
complete coverage of all aspects of insolvency law, both corporate and personal, national
(England & Wales) as well as the international aspects of insolvency, all in one work. With my
‘continental’ eye I looked specifically at Chapters 28-32 in Part III (‘International Insolvency’),
with some 200 pages. In all the fifth edition provides an invaluable update about the English
law of insolvency, whether corporate, personal, or cross-border in nature, presented in a
careful and clearly written commentary. It is recommendable for university and academic
institution libraries, courts, international students and scholars as well as practitioners, in or
outside England. Citaat uit: Bob Wessels, professor emeritus of International Insolvency Law,
University of Leiden [June 2017] zie http://bobwessels.nl/2017/06/2017-06-doc3-fifthedition-fletcher-the-law-of-insolvency/
I.Fletcher (S&M-9780414028425) 5e dr. juni 2017 1098 pag. geb. ca. € 370,00
Maritime Cross-border Insolvency - Under The European Insolvency Regulation And The
Uncitral Model Law
Comprehensive Comparative Examination Of Both Insolvency Regimes (uncitral And Eu) In
Shipping With Reference To The Main Jurisdictions Having Adopted The Uncitral Regime, I.e.
Usa, Uk, Greece. PART 1: Systemic conflict between the rules of maritime and insolvency law:
insolvency mechanisms and the operation of shipping companies; financial aspects; legal
interaction between insolvency and maritime law. PART 2: Areas of conflict between maritime
and insolvency law: opening of cross-border insolvency proceedings; the treatment of
maritime securities; insolvency and limitation of liability for maritime claims.
L.Athanassiou (Informa-9781138742499) november 2017 310 pag. geb. ca. € 220,00
New Bank Insolvency Law for China and Europe. Volume 1: China
Provides a comprehensive analysis of the current Chinese bank insolvency framework, and
discusses future developments in the field of Chinese bank insolvency law. This research has
been made possible by the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, and the Chinese
Ministry of Education. In this series, researchers of the China University of Political Science and
Law, and Leiden Law School’s Hazelhoff Centre for Financial Law addressed the question: how
to achieve a modernized bank insolvency regime for China and the EU? Takes into account
some of the most important developments in international restructuring and insolvency law.
Qingjang Kong (B-9789462367432) juni 2017 132 pag. € 35,00
New Bank Insolvency Law for China and Europe. Volume 2: European Union

Provides a comprehensive analysis of the current EU bank insolvency framework, discusses
future developments in the field of EU bank insolvency law, and investigates relevant Dutch,
German and English rules and practice. In this series, researchers of the China University of
Political Science and Law, and Leiden Law School’s Hazelhoff Centre for Financial Law
addressed the question: how best to achieve a modernized bank insolvency regime for China
and the EU? The series takes into account some of the most important developments in
international restructuring and insolvency law. The volumes on ‘New Bank Insolvency Law for
China and Europe’ therefore present a valuable resource for academics, practitioners and
policymakers, and a timely contribution to scholarly and practical discussions about the
development of rules that govern the recovery and resolution of banks.
M.Haentjens,B.Wessels,L.Janssen (B-9789462367371) 1 april 2017 244 pag. € 50,50
Personal Insolvency in the 21st Century - a comparative analysis of the US and Europe
Presents case studies of personal insolvency law in the US, France, Sweden, and England and
Wales. Analyses how, following the Great Recession of 2008, international financial institutions
paid greater attention to the significance of household debt in contributing to financial
instability and the role of individual insolvency law in providing a fresh start. Personal
insolvency law reform became part of EU responses to the eurozone crisis and the EU has
proposed harmonisation of individual insolvency law to promote entrepreneurialism. Examines
the extent to which these developments represent an emerging international commonsense
about personal insolvency and its relationship to neo-liberalism. Finally, discusses whether the
international emergence of individual personal insolvency law represents a progressive step or
a band-aid for the costs of neo-liberal policies, where a significant number of people live close
to the precipice of over-indebtednes.
I.Ramsay (Hart-9781849468091) juni 2017 288 pag. geb. ca. € 70,00
Pre-packs - the rise of a new restructuring model
Investigates the role and effects of pre-packs within four different jurisdictions: the United
States of America, the United Kingdom, The Netherlands and France. The rationale is to
answer why pre-packs became in a short period of time the new restructuring model. Indeed,
distressed companies are more inclined to apply for a quick restructuring mechanism than a
long procedure which in addition to being costly, is also less efficient. Moreover, it compares
the role of every stakeholder, and their perception about pre-packs. Some jurisdictions are
court driven whereas others rely on insolvency practitioners, employees will be subject to
different levels of protection, secured and unsecured creditors may have divergences about the
rescue. Directors can potentially have a great responsibility on the pre-pack success, or
conversely may be discarded. Upstream rescue mechanisms, and especially pre-packs offer the
possibility to honest entrepreneurs having financial difficulties to obtain a second chance, and
run their business on the road to success. The clear benefits of this procedure overrides the
drawbacks, all the more so the financial crisis dispersed the remaining doubts about the
necessity to implement this instrument into these various jurisdictions.
V.Laplace-Builhé (C-9789088632136) september 2017 104 pag. € 27,50
Principles of Cross-Border Insolvency Law
The thesis of this book is that cross-border insolvency rules of all kinds (e.g. European
Insolvency Regulation, UNCITRAL Model Law, ALI Principles for the NAFTA States, national
laws such as Chapter 15 US Bankruptcy Code or Sch. 1 Cross-Border Insolvency Regulation
2006) are founded on, and can be traced back to, basic values and that they aim to pursue
and enforce such standards. Furthermore, several principles can be identified, distinguished
and sorted into three groups: conflict of laws principles (e.g. unity, universality, equality,
mutual trust, cooperation and communication, subsidiarity, proportionality), procedural
principles (e.g. efficiency, transparency, predictability, procedural justice, priority) and
substantive principles (e.g. equal treatment of creditors, optimal realisation of the debtor’s
assets, debtor protection, protection of trust (for secured creditors or contractual partners),
social protection (for employees or tenants)). Using the principle-oriented approach, the book
will have a significant impact for both deciding cases and shaping cross-border insolvency law.
It offers both legislators and courts new substantive and methodological support in making
decisions, for example where the treatment of secured creditors, support for foreign insolvency
practitioners or even harmonisation of cross-border insolvency laws is at stake.
R.Bork(I-9781780684307) januari 2017 290 pag. geb. € 94,00

het Recht op Informatie voor Schuldeisers na Faillissement - de gevolgen van de Wet
continuïteit ondernemingen I voor de informatierechten van schuldeisers bij een doorstart na
een (pre-pack) faillissement
Met de Wet continuïteit ondernemingen I wordt in de Faillissementswet een regeling
opgenomen waarbij de rechtbank (op verzoek van een schuldenaar), al voor faillietverklaring,
de mogelijkheid krijgt in stilte een (beoogd) curator en een (beoogd) rechter-commissaris aan
te stellen, mocht het tot een faillissement komen: de pre-pack. De hoofdregel binnen het
faillissementsrecht is dat de curator transparant dient te handelen. Vaak is dat in de praktijk
niet het geval. Vooral schuldeisers ontvangen te weinig informatie over een doorstart. Bij een
pre-pack worden schuldeisers, evenals bij een reguliere doorstart, pas geconfronteerd met een
activatransactie nadat deze heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant kan een te ver gaande
rechtsbescherming van en uitgebreide informatierechten aan schuldeisers een zo hoog
mogelijke verkoopprijs frustreren. Dit boek richt zich op dit spanningsveld. Bespreekt de
informatierechten van schuldeisers bij een doorstart na een regulier faillissement en bij een
pre-pack faillissement. Beantwoordt de vraag welke rol de beoogd curator speelt bij een prepack faillissement voor de informatierechten van schuldeisers en hoe achteraf verantwoording
wordt afgelegd. En: of dit voor schuldeisers voldoende transparant is. Eindigt met enkele
praktische aanbevelingen.
P.Hulshof (C-9789088632051) april 2017
86 pag. € 27,50
Rescue of Business in Insolvency Law
ELI Report published, posted on September 13, 2017 by Bob Wessels in Private Law: Quotes
Since the global financial crisis, insolvency and restructuring law have been at the forefront of
law reform initiatives in Europe and elsewhere. For the European Law Institute (ELI), this
fuelled the momentum to launch an in-depth project on furthering the rescue of such
businesses across Europe. The report consists of 115 recommendations explained on more
than 375 pages. The report contains recommendations on a variety of themes affected by the
rescue of financially distressed businesses. Artikel Bob Wessels : GRATIS PDF OP AANVRAAG
European Law Institute, september 2017 400 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Sdu Commentaar Insolventierecht - editie 2017-2018
Artikelsgewijze, deskundige commentaar op: Faillissementswet, Wet civielrechtelijk
bestuursverbod (nieuw), Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (nieuw),
Garantstellingsregeling curatoren 2005 en 2012, Recofa-richtlijnen, EG-verordening over
insolventieprocedures, Procesreglementen verzoekschriftprocedures rechtbanken en
gerechtshoven, relevante belastingwetgeving,relevante bepalingen Sr en Sv. Biedt waardevolle
informatie over alle bepalingen uit het insolventierecht. Thema's als surseance van betaling,
faillietverklaring en verificatie van schuldvorderingen komen ook uitgebreid aan de orde.
A.Berends,A.Tekstrae.a. (S-9789012400671) december 2017 1706 pag. geb. € 269,25
Abonnement : jaarlijks boek + online updating € 254,00 (ex. 21% btw) PER JAAR
Security Rights and the European Insolvency Regulation
A comparative analysis of security rights in insolvency proceedings under the main legal
traditions of the European Union (common law, Germanic, ‘Napoleonic Code’ and ‘East’
European) in the context of Articles 5 and 13 of the European Insolvency Regulation –
Regulation 1346/2000. Security rights are of fundamental importance to the granting of credit.
They are generally considered to increase the availability and lower the cost of credit but there
appear to be divergent views across Europe and elsewhere on the extent to which it should be
possible to create security rights over assets. Moreover, laws in many countries – avoidance
laws – strike at advantage gaining by creditors in the period immediately before formal
insolvency proceedings are instituted. It is seen as potentially unfair to other creditors who
may be forced into taking enforcement proceedings against the debtor and this may precipitate
the premature liquidation of the debtor with an overall loss of economic value.
G.McCormack,R.Bork (ed.) (I-9781780683171) april 2017 700 pag. geb. € 124,00
Universele werking voor niet-EU insolventies? (NVRII preadvies 2016)
Preadvies van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal
Insolventierecht bespreekt de gevolgen in Nederland van een insolventieprocedure die is
geopend in een staat die geen lidstaat (meer) is van de Europese Unie. Gelet op de ‘Brexit’,
een zeer actueel en belangrijk thema. Zowel theorie als de huidige stand van het Nederlandse
recht komt aan bod, waaronder natuurlijk ook de ‘Yukos-arresten’ van de Hoge Raad.
A.Berends (B-9789062904200) december 2017 83 pag. € 24,50

Voorrechten en Retentierecht (Monografieën B.W.nr. B-13)
Verhelderend overzicht van deze essentiële pijlers binnen het faillissementsrecht en
schuldsanering. Buigt zich over fundamentele en toegepaste onderwerpen. Verkent de
grondbeginselen van voorrechten en het retentierecht, van waaruit naadloos wordt
overgestapt naar de dagelijkse toepassing ervan in de rechtspraktijk met verhelderende cases
en jurisprudentie. Werpt daarnaast een beschouwende blik op de oplaaiende discussie omtrent
de rechtvaardigheid van voorrechten en de explosieve groei in de uitoefening van het
retentierecht. Deze editie is compleet vernieuwd ten opzichte van de vorige druk uit 1992. In
de tussentijd is er veel gebeurd, waaronder cruciale arresten van de Hoge Raad, en zeer veel
toepassingen van voorrechten en retentierecht in de feitelijke instanties van de rechtspraak.
Bevat daarnaast enkele compleet nieuwe hoofdstukken over actuele vraagstukken:Hoe werken
voorrechten en retentierecht in het kader van schuldsaneringsregeling? Hoe past men het
retentierecht toe op onroerende zaken? Welke ingrijpende wetsvoorstellen zijn er nog ?
J.Fesevur (K-9789013112351) 3e dr. september 2017 164 pag. € 45,00
DE VIERDE DRUK VAN DIT UNIEKE HANDBOEK IS HIER MEE COMPLEET !!!
Wessels Insolventierecht nr. 9 : Schuldsanering Natuurlijke Personen
Volledig bijgewerkte publicatie met laatste wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke
inzichten. Wat zijn de gronden voor toepassing van de schuldsaneringsregeling? Wanneer komt
iemand daarvoor in aanmerking? Welke wetsregels gelden, en welke procesreglementen? Hoe
is bij een natuurlijk persoon de verhouding tussen faillissement schuldsanering (WSNP)? Veel
praktijkvragen en lagere rechtspraak worden in detail besproken.
B.Wessels (K-9789013146134) 4e dr. begin november 2017 ca. 340 pag. geb. € 82,50
Wessels Insolventierecht nr. 10 : International Insolvency Law.
Part 2: European Insolvency Law
This 4th edition now includes a detailed commentary of the recast of the Insolvency
Regulation, which came into legal effect 26 June 2017. In addition to fundamental issues, the
book covers over 300 contemporary court cases, exquisitely bringing the material to life. It
includes cases related to Alitalia, Lehman Brothers, Nortel Network, Olympic Airlines and
several cases on director’s liability and transaction avoidance cross-border decided by the
Court of Justice of the European Union. The work is recognized for its clarity and rigorous
analysis of the many issues, rules and concepts surrounding European insolvency law.
B.Wessels (K-9789013145021) 4e dr. begin september 2017 1180 pag. € 99,50

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2016:
Ars Aequi Wetsedities – INSOLVENTIERECHT 2017-2018
Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1
november 2016. De nieuwe Europese Insolventieverordening, die in juni 2017 in werking
treedt, is opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.
Inhoud o.a. Faillissementswet Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling
Garantstellingsregeling curatoren Leidraad Invordering Wet justitie-subsidies Richtlijnen voor
schuldsaneringen INSOLAD Praktijkregels voor curatoren INSOLAD Praktijkregels voor beoogd
curator Wet financiering sociale verzekeringen Wet op de formeel buitenlandse
vennootschappen EG-Verordening inzake insolventieprocedures 1346/2000 en 2015/848 Boek
2, 3 en 6 BW (uittreksel) EEX-verordening 1215/2012 (Brussel I, uittreksel).
(A-9789069168364) 5e dr. december 2016 412 pag. € 29,50
Boeien voorde Bewindvoerder –een praktisch-juridische gids
In een tijd van financiële onzekerheid krijgt een steeds grotere groep mensen te kampen met
een onhoudbare financiële situatie. Om het hoofd boven water te houden, wordt steeds vaker
hulp gezocht in een schuldhulptraject of in het meerderjarigenbewind, ook wel
beschermingsbewind genoemd. In dat laatste geval wordt een bewindvoerder benoemd die
verantwoordelijk wordt voor het beheer van het vermogen en inkomen van de
onderbewindgestelde. Handleiding geschreven uit de praktijk (auteur is gerechtsdeurwaarder)
en voor de praktijk van bewindvoering in Nederland.
R.Batta (M-9789046608463) 2e dr.oktober 2016 140 pag. € 29,00

Commentary on the European Insolvency Regulation
Provides a detailed article-by-article commentary on the recast EU Regulation on Insolvency
Proceedings (EIR), written by a group of experts drawn from several European jurisdictions.
The commentary is prefaced by an introductory chapter that explains the rationale for the EIR,
charts the background to its enactment, and sketches its key features as originally made and
as recast. The commentary that follows has been published in time to cover the long-awaited
and much-debated recast Regulation which was finalised in 2015. The introduction of the
recast EIR has given authors and editors the opportunity to analyse a newly drafted and
modernised law, containing a highly sophisticated set of rules designed to enhance the
effectiveness and efficiency of Member State insolvency laws in cross-border cases. The timing
of publication will enable practitioners and scholars to equip themselves with a thorough
understanding of the recast EIR ahead of full implementation in 2017. The article-by-article
analysis has a multi-jurisdictional focus which reports and evaluates significant developments
in the application of the Regulation across Member States.
R.Bork,K.v.Zwieten (OUP-9780198727286) oktober 2016 992 pag.geb. ca. € 255,00
Comparative Analysis of the Pre-pack in the United Kingdom and the Netherlands
The pre-pack involves the sale of a business, which is pre-arranged before the formal
insolvency of the company. Immediately after the formal opening of the insolvency procedure,
the business sale is executed. The pre-packaged sale of a business has been subject to a lot of
criticism in the Netherlands and the United Kingdom. The lack of transparency of the process,
problematic valuations as well as the prospect of a biased insolvency practitioner, are often
criticised aspects.
This publication provides a comparative analysis of the pre-pack procedure in the Netherlands
and in the United Kingdom and gives an overview of the similarities and differences between
the Dutch proposed pre-pack procedure and the current pre-pack regime in the UK. Identifies
the strengths and weaknesses of each system and assess the proposed Dutch and English
reforms. Assessed will be whether the Dutch pre-pack regime can be used as an alternative to
the English pre-pack in international restructurings. Gives as well an introduction to the
concept of corporate rescue and discusses the domestic procedures used in pre-packs. The
focus will be on the current practice and development of the pre-pack in the UK and the
Netherlands and on a thorough comparative analysis of the two pre-pack procedures.
V. Vullings (C-9789088631795) januari 2016
100 pag. € 28,50
Faillissementsfraude
Beschrijft uitgebreid hoe een fraudeur te werk gaat en hoe dat ontdekt en onderzocht kan
worden. Vervolgens wordt voor het faillissementsrecht, fiscaalrecht, civielrecht en strafrecht de
regels toegelicht om faillissementsfraude aan te pakken, ondersteund met analyses van
honderden uitspraken. Met dit handboek is de curator, de forensisch accountant en de
financieel rechercheur in staat om de meest complexe fraude te doorgronden en te bestrijden.
Faillissementsfraude maakt deel uit van de Serie fraude en integriteit. Deze serie gaat per
deelgebied uitgebreid in op de vraag hoe fraude kan worden onderzocht en aangepakt. Het
juridische deel wordt telkens via meerdere rechtsgebieden in kaart gebracht, om een zo
volledigheid mogelijk aanpak mogelijk te maken.
M.Scharenborg (MMB-9789463185080) augustus 2016 207 pag. € 24,50
Faillissementsgids
Na 10 jaar eindelijk een nieuwe druk ! Geeft een overzichtelijk beeld van de gang van zaken
rond een faillissement. Op kernachtige wijze zijn de verschillende aspecten van een
faillissement in kaart gebracht. De gids is geschreven voor juristen, en voor andere
betrokkenen bij de afwikkeling van een faillissement.
A.v.d.Schee, Nowee (K-9789013137231) 8e dr. juli 2016 260 pag. € 49,50
Forum Shopping in Insolvency Law-from the European Insolvency Regulation to its recast
Shopping for an insolvency forum within the European Union appears to have become a rather
popular topic of debate in the recent years – in particular after the entry into force of the
European Insolvency Regulation (IER), which has been designed to prevent forum shopping.
Forum shopping is often stigmatized and can sometimes bring a company into disrepute. The
starting questions are therefore: How is forum shopping perceived from the perspective of the
EU? What are considered to be the problems of forum shopping? And what has been proposed
to solve these problems? Now that the Recast of the EIR has been adopted, it is interesting to
ask how the EIR Recast responds to these problems and propositions? Is it going to solve the

problems of forum shopping? If not, what might be a more correct approach? With regard to
the final question, this book will seek to establish an hypothesis on the current key problems of
forum shopping and a theory on how one might be able to solve it. Starts with an analysis of
the EIR and seeks to clarify the logic behind forum shopping within this Regulation. Provides
an insight in the practise of forum shopping, examines the EIR Recast, analyses the key
obstacles of regulating forum shopping, and seeks to overcome them. Finishes with an
hypothesis on a possible solution to the key problems of forum shopping.
A.Adl Rudbordeh (C-9789088631825) januari 2016 156 pag. € 35,00
Geschiedenis van de Faillissementswet deel I en deel II (herdruk)
In het kader van de uitgevers concurrentie heeft Kluwer nu besloten ook beide delen te
herdrukken maar voor een stuntprijs. Daarnaast zijn beide delen nu gratis op pdf verkrijgbaar.
D.Faber,B.Kortmann (red.) deel 1 (K-9789013139426) aug. 2016 580 pag. € 20,00
Deel 2 (K-9789013139440) augustus 2016 520 pag. € 20,00
BEIDE DELEN GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Geschiedenis van de Faillissementswet deel I en deel II (herdruk)
Heruitgaven van der Feltz I en van der Feltz II. 120 Jaar na inwerkingtreding van de
Faillissementswet is “de Van der Feltz” een begrip in de insolventierechtpraktijk. Deze
bundeling van de Parlementaire Geschiedenis wordt nog zeer geregeld ter hand genomen door
praktijk, wetenschap en rechterlijke macht. Het verraste dan ook dat “de Van der Feltz” zo
beperkt verkrijgbaar was. Met deze heruitgave wordt beoogd dit inmiddels bijna tijdloze werk
wederom breed beschikbaar te maken, opdat snel en eenvoudig van de oorspronkelijke
Parlementaire Geschiedenis kennis kan worden genomen. Deze uitgave bestaat uit 2 delen.
Over een herdruk van deel III is nog niets bekend.
J.Hummelen,M.Breeman (red.) (B-9789462902480) juni 2016 1082 pag. geb. € 90,00
het Pré-insolventie Akkoord
Een dwangakkoord dat buiten een formele insolventieprocedure tot stand komt, wordt
aangeduid als een pre-insolventieakkoord. Onderzoekt de grondslagen van een preinsolventieakkoord en ontwikkelt daarvoor een raamwerk. Bespreekt het systeem van het
stemmen in klassen en de rechterlijke besluitvorming die daarbij hoort. Legt het concept van
een herstructurering uit en staat uitgebreid stil bij het belangrijke vraagstuk van waardering.
Beschrijft de akkoordsystemen van de Amerikaanse Chapter 11 procedure en de Engelse
scheme of arrangement en analyseert de sterkten en zwakten ervan. De uiteenzetting wordt
rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden die door de praktijk zijn geïnspireerd.
N.Tollenaar (K-9789013140989) december 2016 ca. 400 pag. € 75,00
Tekst & Commentaar - INSOLVENTIERECHT
Artikelsgewijs commentaar op de Faillissementswet, op de Insolventieverordening en op enige
insolventiegerelateerde bepalingen van (civielrechtelijke respectievelijk strafrechtelijke)
aansprakelijkheid (art. 2:50a BW (voor de vereniging), art. 2:138 BW en 2:139 BW (voor de
N.V.), art. 2:248 BW en 2:259 BW (voor de B.V.), art. 2:303a BW (voor de stichting)
respectievelijk art. 340-349quater Sr (bankbreuk). Deze editie is gebaseerd op de stand van
de wetgeving per 1 juli 2016.
M.v.Sint Truiden,F.Verstijlen (9789013134599) 10e dr.december 2016 geb. € 219,00
Turboliquidatie – een korte introductie
Deze korte introductie staat in het teken van de turboliquidatie als ontbindingswijze van
rechtspersonen. In 1994 werd een vierde lid aan art. 2:19 BW toegevoegd, waarmee een
reeds in de praktijk voorkomende handelwijze werd gecodificeerd. Wanneer een rechtspersoon
ten tijde van ontbinding geen baten meer heeft, houdt deze alsdan op te bestaan. Dit betekent
dat geen vereffeningsprocedure hoeft te worden gevolgd. Direct nadat het bestuur opgaaf van
ontbinding heeft gedaan bij de Kamer van Koophandel, houdt de rechtspersoon op te bestaan.
Verondersteld wordt dat de turboliquidatie als wijze van ontbinding van rechtspersonen
eenvoudig, snel en goedkoop is. Eenvoudig, omdat slechts één voorwaarde aan de
turboliquidatie lijkt te worden gesteld: het ontbreken van baten ten tijde van ontbinding. Snel
en goedkoop, omdat geen vereffeningsprocedure hoeft te worden gevolgd. Dit is ook een van
de redenen waarom de turboliquidatie veelvuldig wordt toegepast in de praktijk. Uitvoerige
behandeling in haar handboek : de Turboliquidatie van de Besloten Vennootschap- S.Renssen
isbn 9789013134384 januari 2016 280 pag. geb. € 62,00

S.Renssen (B-9789462903197) december 2016

99 pag.

€ 21,50

de Turboliquidatie van de Besloten Vennootschap (v.d.Heijden Inst. Nr. 131)
Artikel 2:19 lid 4 BW biedt de mogelijkheid een BV te ontbinden zonder vereffeningsprocedure
te volgen wanneer de BV ten tijde van de ontbinding geen baten heeft (de turboliquidatie).
Direct nadat het bestuur opgaaf van ontbinding heeft gedaan bij de Kamer van Koophandel,
houdt de BV op te bestaan. Omdat geen vereffeningsprocedure plaatsvindt, wordt de
turboliquidatie gezien als een goedkope en snelle ontbindingswijze. Deze vooronderstelling
blijkt echter onjuist te zijn. Daarnaast zijn bepaalde aspecten van de inhoud en de uitwerking
van de bepaling niet goed doordacht, ondanks dat artikel 2:19 lid 4 BW veelvuldig wordt
toegepast in de praktijk. Bovendien biedt de turboliquidatie aan fraudeurs een gelegenheid tot
beperking van persoonlijke risico’s, hetgeen noopt tot aanpassing van de wet.
S.Renssen (K-9789013134384) januari 2016
280 pag. geb. € 62,00
Turnaround Management (Recht & Praktijk Insolventierecht nr. 7)
het eerste deel wordt het onderwerp turnaround management uitgebreid en in onderlinge
samenhang besproken. Deel twee besteedt aandacht aan specifieke bedrijfskundige aspecten
van insolventie. Bij een turnaround ontmoeten insolventierechtjuristen en bedrijfskundigen
elkaar. De bedrijfskundige doet bijvoorbeeld een analyse van de levensvatbaarheid van een
onderneming. De insolventierechtjurist gebruikt deze analyse bij zijn beslissing tot
voortzetting, doorstart of tot liquidatie van de onderneming: uitermate belangrijke
beslissingen voor direct betrokkenen, zoals aandeelhouders, werknemers en
kredietverschaffers. Voor een goede werking van het insolventiesysteem is het noodzakelijk
dat kansrijke ondernemingen worden voortgezet, maar ook dat kansarme ondernemingen
worden beëindigd. Daartoe is het uiterst belangrijk dat insolventierechtjuristen en
bedrijfskundigen elkaar goed verstaan en begrijpen omonnodig waardeverlies te voorkomen.
Deze uitgave is met name geschreven om de insolventierechtjurist te laten delen in de kennis
en inzichten van de turnaround professional en van recent bedrijfskundig onderzoek.
J.Adriaanse e.a.(K-9789013136784) november 2016 245 pag.geb. € 75,00
Vergeef Ons Vaker onze Schulden – naar een schone lei 2.0
Uitgeschreven versie van zijn afscheidscollege (Leiden april2016). In 1998 is de Wet
schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in werking getreden, die debiteuren toegang biedt
tot een schone lei. Door verschillende wijzingen in het beleid heeft die wet slechts een beperkt
bereik, terwijl de omvangrijke schuldenproblematiek juist om een ruimhartige vergeving van
schulden vraagt. De huidige regelgeving is te complex geworden doordat de verschillende
ministeries onvoldoende samenwerken. Hier wordt gepleit voor een nieuw Nederlands stelsel,
dat debiteuren vaker een perspectief biedt en bovendien eerlijker is voor alle crediteuren. Aan
de voorrangsbehandeling van overheidscrediteuren moet een einde worden gemaakt. De rol
van de rechter kan worden beperkt bij schuldsanering en de activiteiten van de
schuldhulpverlening en de gerechtsdeurwaarders kunnen worden samengebracht in een
publiekrechtelijk orgaan, het Bureau Schulddienstverlening (BSD). Door intensief gebruik te
maken van moderne ICT kan er sneller worden gewerkt en kunnen veel meer mensen worden
geholpen. Het BSD is goed bereikbaar voor de burgers, zowel fysiek als online. Informatie over
de schulden wordt gedeeld in een Register met een wettelijke grondslag.
N.Huls (B-9789462902725) september 2016 114 pag. € 20,50
Verrekening en Verpanding van Pinbetalingen -de verrekeningsbevoegdheid van een
bank in het zicht van faillissement
In het zicht van faillissement kunnen bedrijven nog pinbetalingen ontvangen van cliënten.
Banken verpanden, middels een verzamelpandakte, dagelijks alle vorderingen van alle klanten.
Pas dan is de bank bevoegd de openstaande kredietschulden van de (bijna) failliet te
verrekenen met inkomende vorderingen welke aan de bank zijn verpand. Onderzocht wordt
hoe een bank pinbetalingen kan verpanden en daarmee een verrekeningsbevoegdheid creëren
in het zicht van faillissement. Voor het leerstuk van verrekening van pinbetalingen is met
name het moment van voltooiing van de betaling van belang. Bespreekt ook de verwerking
van girale betalingen en welke partijen hierbij een rol spelen, alsmede de werking van cut-off
tijden. Verder wordt besproken wanneer de bank een verrekeningsbevoegdheid heeft en wat
er met die bevoegdheid gebeurt in het zicht van faillissement. Vervolgens zet zij de
mogelijkheden van de bank uiteen om een pandrecht te vestigen op huidige en relatief
toekomstige vorderingen door middel van de verzamelpandakte. Ook komt aan bod hoe het
vestigen van die verzamelpandakte in de praktijk in zijn werk gaat. Tot slot wordt ingegaan op

de juridische werking van pinbetalingen: ontstaat er op het moment van pinnen een vordering,
zo ja op wie, en is deze vordering vatbaar voor verpanding?
D.Smit (C-9789088631955) september 2016 98 pag. € 27,50
Verrekening van Pinbetalingen in het Zicht van Faillissement – een onderzoek naar de
vatbaarheid van pinbetalingen voor verpanding en of deze in het zicht van faillissement door
een bank verrekend kunnen worden
In deze door het NJB geselecteerde topscriptie staat de vraag centraal of een bank
pinbetalingen kan verpanden om op die manier in het zicht van faillissement een
verrekeningsbevoegdheid te creëren. Om tot een antwoord te komen is eerst de girale betaling
en pinbetaling uitgebreid geanalyseerd. Vervolgens is de bestaande literatuur over verrekening
in het zicht van faillissement en de uitspraak Mulder q.q./CLBN besproken. Daarnaast komt
ook de verzamelpandakte en registratie daarvan uitgebreid aan bod. Een betaling met een
pinpas is een instrument om een girale betaling te bewerkstelligen. Voor de voltooiing van de
betaling geldt dan ook het in artikel 6:114 lid 2 BW bepaalde moment: creditering van de
rekening van de schuldeiser. Totdat creditering heeft plaatsgevonden is sprake van een
openstaande vordering die vatbaar is voor verpanding. Met de verzamelpandakte die door de
banken iedere dag wordt geregistreerd worden alle openstaande vorderingen van alle klanten
in één keer verpand. Daaronder vallen ook de vorderingen die zijn ontstaan door een
pinbetaling. De Hoge Raad heeft in de uitspraak Mulder q.q./CLBN beslist dat banken in het
zicht van faillissement een openstaande kredietschuld mogen verrekenen met inkomende
vorderingen, maar slechts voor zover deze vorderingen aan de bank zijn verpand. Nu
pinbetalingen onderdeel zijn van een girale betaling is de bovenstaande uitspraak ook van
toepassing. Dankzij de verzamelpandakte wordt aan de eis van verpanding iedere dag opnieuw
voldaan. De vorderingen die uit een pinbetaling zijn ontstaan kunnen door een bank in het
zicht van faillissement dus worden verrekend.
D.Smit (Univ.Utrecht) november 2015 64 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Vordering van de Werknemer in Faillissement - de loongarantieregeling en de positie
van de werknemer in de rangorde van schuldeisers
De werknemer wiens werkgever failliet is verklaard kan een beroep doen op de
loongarantieregeling. Deze regeling verplicht het UWV de onvervulde aanspraken over een
bepaalde termijn van deze werknemer te voldoen. Besproken wordt wie recht heeft op een
dergelijke uitkering en onderzocht wordt welk deel van de vordering van de werknemer door
het UWV wordt betaald. Tevens wordt besproken welke verplichtingen de werknemer heeft om
aanspraak te kunnen maken op de loongarantie en in hoeverre het UWV de uitkering kan
beperken indien de werknemer niet aan één of meer van deze verplichtingen voldoet.
Voorts worden behandeld het antwoord op de vraag op welk moment en op welke wijze de
curator de arbeidsovereenkomst met de werknemer rechtsgeldig kan beëindigen en de
kwalificatie van de loon- en premievorderingen van de werknemer die hij bij de curator kan
indienen. Dat is van belang voor de werknemer wiens dienstverband reeds vóór de
faillietverklaring is beëindigd en derhalve geen recht heeft op een uitkering door het UWV.
Maar ook voor zover de vordering van de werknemer wiens dienstverband in faillissement is
beëindigd niet door het UWV wordt voldaan. Daarbij wordt met een kritische blik uitgebreid
aandacht besteed aan de WWZ met enkele aanbevelingen aan de Nederlandse wetgever.
F. Postma (C-9789088631818) januari 2016 106 pag. € 30,00
Wanorde? Hoe het Faillissementsrecht zich tegen Schuldeisers dreigt te keren
Een faillissement is een procedure om schuldeisers, zoals leveranciers, zo veel mogelijk te
voldoen. Het faillissementsrecht behoort dan ook primair de belangen van schuldeisers te
dienen. Waar aandeelhouders bij winst en succes vooraan staan, staan aandeelhouders in
faillissement achter in de rij. Op drie manieren keert het faillissementsrecht zich echter tegen
de schuldeisers. In toenemende mate voeren aandeelhouders ook in faillissement de regie en
slagen zij erin de resterende waarde van de gefailleerde onderneming naar zich toe te trekken.
Ten eerste financieren aandeelhouders in Nederland steeds minder met kapitaal, en steeds
meer met aandeelhoudersleningen die dan ook nog gedekt zijn door zekerheden. In
faillissement claimt de aandeelhouder dan voorrang boven de gewone schuldeisers. Het
ondernemen verwordt daarmee tot een spel zonder nieten. Ten tweede kunnen
aandeelhouders de pre-pack procedure misbruiken om uit faillissement goedkoop de
onderneming te kopen met achterlating van onbetaalde schuldeisers. Ten derde ontbreken in
Nederland regels die bepalen dat bij reorganisaties en akkoordprocedures de gewone

schuldeisers volledige voorrang boven aandeelhouders kunnen eisen. Met deze drie
ontwikkelingen dreigt het faillissementsrecht in zijn eigen tegendeel te komen te verkeren.
R.de Weijs (B-9789462902794) september 2016 200pag. ca. € 17,50
HIERMEE IS DE 4E DRUK VAN DIT UNIEKE HANDBOEK NU COMPLEET !!!!! CHAPEAU !
Wessels-Insolventierecht deel 1 : Faillietverklaring
In deze herziene druk staat Titel I, Eerste Afdeling uit de Faillissementswet (‘Van de
faillietverklaring’) met de artikelen 1-19b centraal. Door de systematische en diepgaande
uiteenzetting van wetgeving, rechtspraak, door rechtbanken gehanteerde procesreglementen
en literatuur uit wetenschap en praktijk, beschikt men snel over de noodzakelijke kennis. De
schets van de wordingsgeschiedenis van het Nederlandse Insolventierecht en de vergelijking
van de drie instrumenten uit de Faillissementswet: faillissement, surseance van betaling en de
schuldsaneringsregeling geven systematische extra achtergrondinformatie. bijgewerkt aan de
hand van de laatste wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke inzichten. Verschaft
verdiepende antwoorden op veel praktijkvragen zoals over de gronden van en procedure tot
faillietverklaring, de insolventieregistratie en hoe de verhouding bij een natuurlijk persoon is
tussen faillissement en schuldsanering (WSNP). Het slothoofdstuk betreft de Europese
achtergrond en de Nederlandse uitwerking van een faillissement van een bank of een
verzekeraar. Deze complexe regeling is in detail becommentarieerd. Deze veelomvattende
kennisbron bevat tevens de praktische regels over hoe het er in de faillissementsprocespraktijk
aan toe gaat. De volgende regels, opgesteld of geïnitieerd door het Recofa (respectievelijk het
Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Civiele sectoren van de rechtbanken (LOVC) en de
Hoven (LOVC-H), zijn hier te raadplegen: Richtlijnen voor faillissement en surseances van
betaling 2009, Richtlijnen voor schuldsaneringen 2009, Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken,en Procesreglement verzoekschriftprocedures
handels- en insolventiezaken gerechtshoven.
B.Wessels (K-9789013139709)4e dr.oktober 2016
402 pag. geb. € 119,50
Wessels- Insolventierecht deel 2 : Gevolgen van Faillietverklaring (1)
Behandelt de eerste groep aan gevolgen die aan een faillietverklaring verbonden zijn met
commentaar op art. 20-41 Faillissementswet. Uitvoerig wordt ingegaan op de vraag wat tot
het faillissementsvermogen behoort en wat erbuiten valt. Daarna worden behandeld de
gevolgen van het faillissement voor de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de
schuldenaar, aanhangige procedures (waarbij de schuldenaar als eiser of gedaagde partij is),
bijzondere executie maatregelen en de ten tijde van de faillietverklaring lopende
overeenkomsten, waaronder de huur- en de arbeidsovereenkomst.
B.Wessels (K-9789013137521) 4e dr. juni 2016
632 pag. geb. € 119,95

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2015 :
Arbeidsrecht tn Insolventie: een rechtsvergelijking
In deze dissertatie wordt, mede aan de hand van rechtsvergelijking met Duitsland en België,
onderzocht wat de verhouding is tussen het arbeidsrecht en het insolventierecht in Nederland.
Centraal staat de vraag wat overblijft van de arbeidsrechtelijke bescherming wanneer de
werkgever in een insolventieprocedure terecht komt en wat de rechtvaardiging daarvoor is.
Het spanningsveld tussen beide rechtsgebieden is opgedeeld in verschillende onderdelen: het
individuele arbeidsrecht, het collectieve arbeidsrecht en de positie van de werknemers bij een
reorganisatie wanneer de werkgever zich in een insolventieprocedure bevindt. De auteur is
momenteel werkzaam in de advocatuur. Samenvattingen in het Nederlands, Engels en Duits !
P.Hufman (S-9789012396264) september 2015 322 pag. € 53,00
Bancair Insolventierecht
BELGISCH RECHT
De bankencrisis anno 2008 herbevestigde de bijzondere positie van banken binnen ons
economisch bestel. In dit boek worden de publieke interventiemaatregelen die zich situeren
binnen de fase van acute crisisinterventie aan een omstandige juridische analyse
onderworpen. In een eerste deel wordt ingegaan op de staatswaarborg en de lender of last
resortals liquiditeitsmaatregelen. Een tweede deel behandelt op zeer omstandige wijze het
ingevolge en na de crisis ontwikkelde juridische kader voor de afwikkeling van banken in
ernstige financiële moeilijkheden. Onderzocht wordt voor de genoemde interventiemaatregelen
welke de juridische bouwstenen zijn en welke de huidige evenals toekomstige verdeling van

bevoegdheden is tussen de nationale lidstaten en de instellingen van de Europese Unie.
Dit boek geeft een omvattend overzicht van het actuele juridische raamwerk en is bijgevolg
niet alleen een onmisbaar basiswerk voor theoretici maar tevens voor elke praktijkjurist die
geconfronteerd wordt met de problematiek van banken in financiële moeilijkheden.
S.Pauwels (I-9789400006584) december 2015 520 pag. geb. € 150,00
The Dutch Bankruptcy Act – de Faillissementswet in het Engels vertaald
Bevat, naast de Nederlandse wettekst, een Engelse vertaling van de Faillissementswet van
1893, zoals van kracht op 1 januari 2015. In de eerder verschenen losbladige uitgave
Netherlands Business Legislation was ook reeds een vertaling verschenen, doch zonder een
vertaling van de regeling voor schuldsanering natuurlijke personen. Het aantal faillissementen,
surseances en schuldsaneringen is jaarlijks toegenomen tot recordhoogte. Vandaar bestaat
een groeiende belangstelling voor de Faillissementswet onder hen die in de insolventieprakijk
in Nederland werkzaam zijn, waaronder juristen, buitenlandse ondernemingen en crediteuren,
voor wie kennisname van de wetstekst met een Engelse vertaling van nut kan zijn. Een
uitgave van Warendorf Dutch Civil and Commercial Law Legislation (UA)
R.Thomas,H.Warendorf (K-9789013128833) begin mei 2015 ca. 300 pag. ca. € 45,00
Faillissementsfraude - Een kritische beschouwing van het wetsvoorstel herziening
strafbaarstelling faillissementsfraude
Jaarlijks gaan er duizenden personen en bedrijven failliet in Nederland. Inéén op de vier
faillissementen blijkt sprake te zijn van fraude. Dit varieertvan het niet of onvolledig bijhouden
van een administratie tot het doelbewustopzetten van een miljoenenzwendel. Alle gedragingen
hebben gemeen dat deschuldeisers uiteindelijk de dupe zijn. De fraudeurs ontspringen vaak de
dans;faillissementsfraude leidt zelden tot een succesvolle vervolging.Op 23 juni 2015 stemde
de Tweede Kamer in met het wetsvoorstelherziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Met
het wetsvoorstelzou faillissementsfraude effectiever moeten kunnen worden aangepakt.Dit
onderzoek verkent de mogelijkheden en tekortkomingen van hetwetsvoorstel. Duidelijk zal
worden wat faillissementsfraude precies inhoudt,welke mogelijkheden er tegenwoordig bestaan
om faillissementsfraude aante pakken en in hoeverre het wetsvoorstel voldoet aan de voor
ogen staandeverbeteringen.
H.v.Wijk (W-9789462402645) november 2015 84 pag. € 14,95
de Gereedschapskist van de Curator - Insolad Jaarboek 2015
Behandelt de diverse instrumenten aan bod die de curator ter beschikking staan, zoals :
aansprakelijkstelling, actio pauliana, specifieke middelen (afkoelingsperiode, postblokkade,
verhoren, e.d.), internationale vergelijking en bespreekt zaken van meer beschouwelijke aard.
E.ten Berge, F.Schreurs e.a. (K-9789013134049) december 2015 536 pag. € 26,95
Insolventie
Anders dan in bestaande uitgaven worden faillissement, schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen en surseance van betaling in dit boek geïntegreerd behandeld. Dit betekent dat
wordt afgeweken van de in de Faillissementswet aangehouden volgorde. Door het hele boek
worden aan de hand van voorbeelden en rechtspraak de gevolgen van insolventie van de
schuldenaar voor allerlei rechtsfiguren, verbintenisrechtelijk zowel als goederenrechtelijk, in
kaart gebracht.
J.Huizink (K-9789013130096) 8e dr. augustus 2015 155 pag. € 28,00
Insolventierecht en het Notariaat; een Tweeluik (Ars Notariatus nr. 162)
Oratie waarin op drie onderdelen ingegaan wordt waarbij de notaris met faillissementen te
maken kan krijgen: als deze zelf failliet gaat, als zijn cliënt met insolventie te maken krijgt en
bij de vereffening van nalatenschappen.
J.Biemans (K-9789013134834) december 2015 ca. 40 pag. € 25,00
Sdu Commentaar INSOLVENTIERECHT – editie 2015
VRIJWEL JAARLIJKSE UITGAVE
Nieuwe editie van deze meest succesvolle concurrent van Tekst & Commentaar. Ook hier per
artikel commentaar, overzicht jurisprudentie en literatuuroverzicht.
B.Wessels e.a. (9789012395069) april 2015
1600 pag. geb. € 243,80
Stille Bewindvoering - een analyse van de praktijk, het Voorontwerp en de literatuur

Het in juni 2015 ingediende wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat een curator al vóór een
faillietverklaring betrokken kan worden bij de onderneming, wordt al sinds 2011 door de
meeste rechtbanken toegepast. Het is de vraag in hoeverre er bij de totstandkoming van het
wetsvoorstel lering is getrokken uit de praktijk. In deze door de redactie van het Nederlands
Juristenblad geselecteerde topscriptie wordt aan de hand van de tijdlijn van de stille
bewindvoering een vergelijking gemaakt tussen het concept-wetsvoorstel, de literatuur
hieromtrent en de huidige praktijk.
L.Knaapen (R.U.Utrecht) april 2015 89 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Van Schuldsanering tot Schone Lei – een praktische beschrijving van Wsnp
In de Wsnp (Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) is een driejarige procedure
geregeld die als doel heeft een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren voor de schuldeisers
én de schuldenaar een schuldenvrije toekomst te bieden. Een mooie regeling dus die
bijzondere aandacht verdient nu veel Nederlandse huishoudens te kampen hebben met
schulden. Dit boek geeft een praktische beschrijving van het gehele Wsnp-traject en is
onmisbaar voor iedereen die zich professioneel met de Wsnp bezig houdt. Deze 2e geheel
herziene druk is een bewerking van de 1e druk van H.H. Dethmers uit 2005).
M.v.Bommel,H.Dethmers (A-9789069165417) 2e dr. september 2015 208 pag. € 29,50
Voorlopige Voorzieningen en Dwangregelingen in het Schuldsaneringsrecht (Recht &
Praktijk Insolventierecht nr. 6)
Sinds 1998 bevat de Faillissementswet een regeling voor de sanering van schulden van
natuurlijke personen. In 2008 zijn drie artikelen aan deze regeling toegevoegd. Dit zijn de
artikelen 287 lid 4, 287a en 287b van de Faillissementswet (Fw). Art. 287 lid 4 en art. 287b Fw
introduceren de voorlopige voorziening in het insolventie- (proces)recht. De voorziening van
art. 287 lid 4 Fw dient ter overbrugging van de periode tussen het indienen van een verzoek
WSNP en de beslissing op dit verzoek door de insolventierechter. Met deze voorzieningen kan
men ingrijpen als in die periode een noodsituatie ontstaat. De in art. 287b Fw genoemde
voorlopige voorzieningen zijn aan de orde in een eerdere fase van de aanpak van
problematische schulden. De bedoeling van deze voorzieningen is, de schuldenaar de
gelegenheid te geven een (minnelijke) schuldregeling met zijn schuldeisers te treffen.Art. 287a
Fw is een bijzondere bepaling, omdat deze een voor de Faillissementswet nieuwe rechtsfiguur
in het leven roept. De rechter kan op grond van dit artikel een schuldregeling opleggen aan
een schuldeiser. Dit wordt in de regel een gedwongen schuldregeling genoemd. De drie
genoemde bepalingen kunnen als de eerste levensvormen van een wettelijke regeling van de
pre-insolventieperiode worden gezien. Een terrein dat in de 21ste eeuw ongetwijfeld verder tot
ontwikkeling zal komen, gelet op diverse in 2014 gepubliceerde (concept)- wetsvoorstellen.
Denk aan het voorstel tot benoeming van een stille curator (‘Pre-Pack’) en het voorstel over
het algemeen verbindend verklaren van een buiten faillissement gesloten akkoord ter
herstructurering van schulden uit onderneming (Wet continuïteit ondernemingen II).
De wetgever heeft de procedures van de art. 287 lid 4, 287a en 287b Fw zeer summier
beschreven. De talrijke vragen die dit oproept, worden in dit boek zoveel mogelijk beantwoord,
ook middels beschrijving van het burgerlijk procesrecht en het insolventieprocesrecht.
B.Engberts (K-9789013130683) juni 2015
352 pag. geb. € 74,50
Werknemers en Insolventie - een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van
werknemers bij insolventie van de werkgever
Centrale vraag in dit onderzoek is in hoeverre de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer
wiens werkgever in een insolventieprocedure verzeild raakt, verschilt van die buiten
insolventie. Voorts wordt onderzocht hoe een en ander is geregeld in België, Duitsland,
Engeland en Frankrijk. Ook de relevante Europese regelgeving wordt in kaart gebracht.
Rapport Ministerie van SZW / VU maart 2015 148 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Zie ook het zeer recente proefschrift van P.Hufman

Arbeidsrecht in Insolventie: een rechtsvergelijking
P.Hufman (S-9789012396264) september 2015 322 pag. € 53,00
SER – Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft op 14 december de vraag van
de minister beantwoord met diverse aanbevelingen naar aanleiding van bovenstaand rapport.
5 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Wessels Insolventierecht nr. 4 : Bestuur en Beheer na Faillietverklaring
Behandelt in het bijzonder de art. 64-107 Faillissementswet. Het commentaar gaat diepgaand
in op positie, taak en aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Ook wordt uitgebreid

ingegaan op de taak en de positie van de rechter-commissaris en die van de rechtbank.
Kernvragen komen uitvoerig aan bod, zoals wat is het belang van de boedel? Welke
beleidsvrijheid heeft de curator bij beheer en vereffening van de boedel? Daarna volgen
beschouwingen over de commissie uit de schuldeisers, de vergaderingen van de schuldeisers,
de voorzieningen ten aanzien van de schuldenaar na de faillietverklaring. Het slothoofdstuk
bespreekt overzichtelijk het verkrijgen van informatie door de curator maar ook het verkrijgen
van inlichtingen van de Belastingdienst of via het (doen) entameren van financieel
strafrechtelijk onderzoek of (het al dan niet zelf uitoefenen van) het recht van enquête. Alle
relevante literatuur en circa 250 rechterlijke uitspraken die sedert de vorige bewerking in 2010
zijn verschenen, zijn verwerkt.
B.Wessels (9789013125948) 4e dr. juni 2015
ca. 470 pag. geb. € 115,00
Wessels Insolventierecht nr. 10 : International Insolvency Law.
Part 1: Global Perspectives on Cross Border Insolvency Law
Part II European Insolvency Law, foreseen for publication in 2017. Both will form the fourth
edition of its original version. This volume contains three themes:Chapter I starts with a
detailed account of topics which nearly always emerge from cross-border insolvency cases and
continues the debate on principles and new dogmatic and pragmatic approaches to issues and
disputes on international insolvency law, including several remarkable court decisions.
Regional conventions (in Latin-America, the Nordic European countries, the OHADA Treaty in
Central Africa) have been explained and several of the ‘soft law’ sources have been described.
These include best practice rules from organizations such as INSOL International and
UNCITRAL’s Legislative Guide on Insolvency Law, including its recommendations for the
treatment of corporate groups, and the use of Protocols or cross-border insolvency
agreements. In Chapter II the status of international insolvency law in the Netherlands has
been updated. Despite the EU Insolvency Regulation being applicable to intra-community cases
since May 2002, Articles 203-205 of the Dutch Bankruptcy Act remain relevant for crossborder cases with third-(non-EU)countries as will the general application by courts in the
Netherlands of private international law, as demonstrated in cross-border legal disputes
related to the insolvent Russian corporate giant Yukos Oil Company having shares in a
company, incorporated in the Netherlands, which holds large assets in several countries.
In Chapter III in this 4th edition the main topic is the UNCITRAL Model Law on Cross-Border
Insolvency of 1997 and the consideration to weigh when a State is in the process of enacting
it. The analyses of the Model Law could be broadened and deepened with a short analysis of
some fifty USA and UK cases and a selection of the ever growing literature, mainly from
sources in the USA and the UK. The law is stated as per August 1, 2015. A comprehensive
bibliography and a list of relevant websites is included.
B.Wessels (K-9789013132243) 4e dr. december 2015 724 pag. geb. € 99,50

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2014:
Arresten Insolventierecht - editie 2014
Volledige tekst, conclusie OM en annotatie in de NJ., in de volgorde van publicatie in de NJ, en
in het chronologisch register volgens de datum van de uitspraak. Ook systematisch register
voor de categorieën: surseance van betaling; faillietverklaring; fixatiebeginsel; rangorde &
paritas creditorum; voorrang& separatisten (pand, hypotheek, eigendomsvoorbehoud,
originaire wijzen van eigendomsverkrijging, (fiduciaire) eigendomsoverdracht, (fiduciaire)
cessie, voorrechten); pauliana; verrekening; bestuurdersaansprakelijkheid; onrechtmatige
daad; boedelafwikkeling; invordering; wederkerige overeenkomsten,werknemers;
internationaal; schuldsanering natuurlijke personen en varia.
R.Vriesendorp (red.) (9789013122244) augustus 2014
2424 pag. € 39,50
Bestuurdersaansprakelijkheid in Faillissement
Samenloop van vorderingen tussen de curator en individuele crediteuren
In een faillissementssituatie zal menig schuldeiser met lege handen achterblijven. Daarom
speuren curatoren en afzonderlijke schuldeisers naar verhaalsmogelijkheden buiten het
vermogen van de schuldenaar. Met het Beklamel-arrest (1989) heeft het leerstuk van
bestuurdersaansprakelijkheid een grote vlucht genomen. Tegen die achtergrond heeft vooral
de bestuurder van de failliete vennootschap zich de laatste twintig tot dertig jaar ontpopt tot
een (on)dankbaar verhaalsobject. Samenloop van vorderingsrechten – individuele crediteuren

die zelfstandig een bestuurder aanspreken ter compensatie van hun onverhaalbare vordering
op de failliete vennootschap, náást de collectieve vordering van de curator jegens dezelfde
bestuurder – vormt het onderwerp. Onderzocht wordt of een bestuurder 2x voor dezelfde
schade kan worden aangesproken. Dat lijkt erop, nu de Hoge Raad in de december-arresten
(2001) heeft bepaald dat de collectieve vordering van de curator geen exclusiviteit toekomt.
Die arresten hebben echter niet gezorgd voor voldoende duidelijkheid omtrent deze vorm van
samenloop. Gaat in op algemene theorie van samenloop, exclusieve bevoegdheid van curator,
de aansprakelijkheidsvorderingen van de curator jegens bestuurders en van individuele
schuldeisers jegens bestuurders, met een kritische analyse van de december-arresten.
M.Hemmes (Yspeert vwl advocaten) (9789088631306) februari 2014 112 pag. € 29,50
Buitenlandse Herstructureringsprocedures in Nederland (Met name de Scheme of
Arrangement, de Schutzschirmverfahren en het gerechtelijk minnelijk akkoord)
In tegenstelling tot Nederland wordt in het buitenland veelvuldig gebruik gemaakt van
‘herstructureringsprocedures’, wanneer vennootschappen aan de rand van een faillissement
staan. Bij dergelijke procedures staat de herstructurering van de vennootschap centraal, om
gezonde bedrijfsonderdelen te behouden en om afspraken te maken met schuldeisers, om zo
een nieuwe start voor te bereiden. Dergelijke herstructureringsprocedures kent Nederland nog
niet. Wel kunnen, onder voorwaarden, Nederlandse vennootschapen die in financiële
moeilijkheden verkeren gebruik maken van buitenlandse herstructureringsprocedures.
Onderzocht wordt hoe Nederlandse vennootschappen dergelijke buitenlandse hybride of preinsolventieprocedures kunnen inzetten. Hierbij is de vraag van belang of deze procedures
onder het toepassingsbereik van de Insolventieverordening, de EEX-Verordening of onder het
Nederlandse internationaal privaatrecht vallen, en hoe deze vraag moet worden beantwoord na
de verwachte wijziging van de Insolventieverordening en de EEX-Verordening. De auteur
behandelt de Engelse Scheme of Arrangement, de Duitse Schutzschirmverfahren en het
Belgische gerechtelijk minnelijk akkoord. Bij al deze procedures wordt nagegaan of de
buitenlandse rechter bevoegd is de eigen herstructureringsprocedure toe te passen op
Nederlandse vennootschappen en of deze procedure in Nederland kan worden erkend.
A-M. van Dijk (9789088631351) mei 2014
102 pag. € 27,50
Conflict of Interest Involving Liquidators
Belangenconflicten bij faillissementscuratoren .Deze door de redactie van het Nederlands
Juristenblad geselecteerde Engelstalige topscriptie verkent, naar aanleiding van recente
voorstellen van het Europese Parlement en de Europese Commissie, het concept van conflict of
interest in relatie tot de faillissementscurator. De drie hoofdvragen die aan de orde komen
zijn: (i) wat is een conflict of interest in relatie tot de faillissementscurator, (ii) hoe moet
worden omgegaan met een conflict of interest en (iii) zou harmonisatie van een regel met
betrekking tot belangenconflicten wenselijk zijn?
M.Fidder juni 2014 95 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG met permissie van auteur
de Curator en de Overheid (Insolad Jaarboek 2014)
In vrijwel ieder faillissement speelt de overheid een rolt en is in bijna alle faillissementen via
de Belastingdienst een substantiële crediteur. De curator kan in een faillissement activa
aantreffen waarvan de verzilvering afhankelijk is van de overheid. Te denken valt aan
subsidies, emissierechten, aanbestede overheidsopdrachten, etc. Ook kan de curator bij de
afwikkeling van een faillissement te maken krijgen met de overheid als handhaver van (al dan
niet eerder opgelegde) verplichtingen. Indien de curator hiermee niet of onvoldoende rekening
houdt kan dat tot nare consequenties leiden. De curator kan voorts in een faillissement te
maken krijgen met de overheid als grootste belanghebbende bij de activiteiten van de failliete
vennootschap en derhalve ook bij de wijze waarop het faillissement wordt afgewikkeld. Te
denken valt aan de faillissementen van scholen en zorginstellingen. Dit jaarboek bevat een
aantal artikelen met een juridische en praktische inleiding op een aantal aspecten waarmee de
curator van overheidswege te maken kan krijgen. Voorts worden in een aantal artikelen
casusposities behandeld waarmee de curator in voorkomende gevallen zijn voordeel kan doen.
J.Princen e.a. (red.) (9789013126907 (november 2014)
236 pag. € 25,00
het Dwangakkoord in en buiten Faillissement - De positie van de aandeelhouder bij een
hernieuwde dwangakkoordprocedure
Wanneer een vennootschap failliet dreigt te gaan, kan worden getracht een onderhands
akkoord tot stand te brengen. Het onderhands akkoord kan echter in beginsel niet dwingend
worden opgelegd aan de betrokkenen van de vennootschap. Indien de vennootschap reeds
failliet is, omvat de Faillissementswet de mogelijkheid van het opleggen van een akkoord.

Hoewel dit akkoord voor concurrente schuldeisers een dwingend karakter heeft, is het akkoord
verouderd en zou het tevens werking moeten hebben jegens alle betrokkenen van de
vennootschap. Onderzocht wordt op welke wijze aandeelhouders kunnen worden betrokken bij
een onderhands- en faillissementsakkoord, zodat wijzigingen in de kapitaalstructuur en het
aandelenbezit onderdeel kunnen zijn van een akkoord. Daarvoor zijn een wettelijk geregeld
onderhands akkoord en een herziening van het faillissementsakkoord noodzakelijk. Beschreven
wordt waarom aandeelhouders dienen mee te werken aan een akkoord, mede gezien de
verandering van hun rechten en verplichtingen wanneer de vennootschap in financiële
problemen belandt. Daarbij komt tevens de noodzaakfinanciering aan de orde. Uitgebreid
wordt behandeld het onderhands akkoord en het faillissementsakkoord, met aandacht voor de
Engelse, Amerikaanse, Duitse en Franse dwangakkoordprocedures, met een schets voor een
toekomstige akkoordregeling waarmee op een gerechtvaardigde manier dwang kan worden
uitgeoefend op de aandeelhouders en de schuldeisers van een vennootschap.
S.Moulen Janssen (9789088631382) juli 2014
122 pag. € 27,50
de Faillissementscurator als Pseudo-ondernemer - De voortzetting van de onderneming
vanuit faillissementsrechtelijk en ondernemingsrechtelijk perspectief bezien
De curator is bevoegd om een failliete onderneming gedurende een zekere tijd voort te zetten.
Het onderzoek naar een mogelijke voortzetting is één van de eerste taken die de
faillissementscurator onderneemt, aangezien de voortzetting bij uitstek het middel is om een
groter boedelactief te verkrijgen of om de onderneming, ten behoeve van een doorstart, going
concern te verkopen. De curator lijkt zich gedurende de voorzetting te gedragen als een
ondernemer. Dat kan vergaande juridische consequenties hebben. Behandelt worden het
algemene kader van de voortzetting, de instrumenten die de curator ten dienste staan om de
onderneming voort te zetten (als afkoelingsperiode, boedelkrediet en het leerstuk van de
wederkerige overeenkomsten), het onderhanden werk en cessie- of verpandingsverboden die
daarop betrekking kunnen hebben. Verder wordt ingegaan op de positie die de curator binnen
de vennootschap inneemt en de gevolgen die het faillissement heeft op de corporate
governance binnen de vennootschap. Daarbij wordt ook besproken of het handelen van de
curator gedurende de voortzetting voorwerp kan zijn van een enquêteprocedure en of de
curator in deze periode verplicht is tot het opmaken van de jaarrekening. Tot slot wordt de
aansprakelijkheid van de voortzettende curator beschouwd.
B.Rikkert (97890878631498) november 2014
136 pag. € 29,50
de Fiscus in het Privaatrecht
Traditioneel gezien is de positie van de fiscus vastgelegd in fiscale en bestuursrechtelijke
regels, maar de fiscus blijkt zich steeds meer te bedienen van privaatrechtelijke instrumenten.
Deze ontwikkeling wordt beschreven en er wordt onderzocht. Een andere ontwikkeling is dat
de fiscale recht steeds meer wordt ‘ingebed’ in het bestuursrecht. Parallel daaraan vindt er een
toenemende beïnvloeding plaats van het fiscale recht door werking en uitleg van
supranationale regels, zowel op EU-niveau als op internationaal niveau. Bij de invordering van
belastingen geldt sinds 1990 een zogenoemd open systeem, inhoudende dat de Ontvanger bij
de invordering ook gebruik mag maken van de privaatrechtelijke bevoegdheden van een
schuldeiser. Hier wordt dan ook uitgebreid stilgestaan bij de rol van de fiscus in het
insolventierecht. Juist daar wordt duidelijk op welke wijze de fiscus pleegt om te gaan met
het privaatrecht en welke specifieke positie de fiscus inneemt als (preferente) crediteur.
A.Tekstra (9789069165257) december 2014
118 pag. € 19,50
de Girale betaling en het Faillissement - de betalende schuldenaar en het verhaalsrecht
van de curator en de bank
De girale betaling wordt in de rechtsliteratuur stiefmoederlijk behandeld, en dat geldt zeker
voor girale betalingen verricht op of rondom de datum van het faillissement. De discussie in de
literatuur en jurisprudentie hierover is geenszins uitgekristalliseerd. De auteur (advocaat bij
Dorhout Advocaten, Groningen) onderzoekt welke juridische gevolgen er zijn verbonden aan
een door de (later) gefailleerde schuldenaar verrichte girale betaling op en rondom de datum
van de faillietverklaring. Behandelt eerst juridische aspecten van girale betaling, verhouding
tussen de schuldenaar en de schuldeiser, en verhouding tussen rekeninghouder en bank.
Vervolgens komt het faillissement van de betalende rekeninghouder aan de orde, en wordt de
vraag beantwoord in welke gevallen de curator een door de (later) gefailleerde schuldenaar
verrichte girale betaling kan terugvorderen van de schuldeiser, of van de bank van de
schuldenaar die de betaalopdracht heeft uitgevoerd.Tot slot wordt de positie van de bank van

de schuldenaar besproken: welke juridische mogelijkheden heeft de bank van de schuldenaar
om het met de betaalopdracht gemoeide bedrag vergoed te krijgen, indien de bank de
saldovermindering van de rekening van de schuldenaar niet aan de boedel kan tegenwerpen.
Er worden ook suggesties gedaan om de benarde positie van de bank te verbeteren.
T.v.Dijken (9789088631467) oktober 2014
88 pag. € 25,00
Insolventierecht (voorheen : Polak “Faillissementsrecht”, de kleine Polak)
Nieuwe editie van dit ook in de praktijk veel gehanteerde klassieke overzicht. Het accent ligt
hierbij op het materiële insolventierecht. Verder worden de vele wetsvoorstellen, die thans in
behandeling zijn, kort toegelicht. Alle belangrijke leerstukken komen aan de orde, zoals:
insolventieprocedures, faillietverklaring, pre-pack, boedel, onvoltooide levering, procedures,
wederkerige overeenkomsten, actio Pauliana, Peeters/Gatzen vordering, onrechtmatige daad,
bestuurdersaansprakelijkheid, bestuursverbod, verrekening, separatisten, belastingdienst,
afkoelingsperiode, rechter-commissaris, curator, schuldeiserscommissie, verificatie, akkoord,
vereffening, internationaal insolventierecht en insolventie van banken en verzekeraars.
Surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen worden besproken, veelal aan
de hand van de overeenkomsten en verschillen met het faillissement.
C.Polak,M.Pannevis (9789013122275) 13e dr. september 2014 576 pag. € 46,00
Insolventierecht (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht nr. 6)
Praktisch en volledig beknopt overzicht van het insolventierecht (faillissement, schuldsanering
natuurlijke personen en surseance van betaling). De nadruk ligt op de processuele en
organisatorische aspecten. Behandeld zijn de procedure in eerste aanleg, rechtsmiddelen, de
belangrijke spelers (curator en bewindvoerder, schuldeisers), de actio pauliana, procedures
tijdens insolventie, verificatie en het einde van het faillissement, schuldsanering en surseance.
E.Groot (9789013126976) 5e dr. begin december 2014 148 pag. € 18,50
Perspectives on International Insolvency Law. A Tribute to Bob WesselsBob Wessels is
met emeritaat gegaan en krijgt vanwege zijn grote verdiensten zowel voor de diverse
universiteiten als voor het (internationale) insolventierecht, een fraai LIBER AMICORUM
aangeboden. Selectie uit de tekst op de achterzijde “ Perspectives on international insolvency
law: a tribute to Bob Wessels is first of all what it says it is: a Festschrift to commemorate
Professor Bob Wessels’ retirement from his chair on International Insolvency Law at Leiden
Law School, Leiden University, the Netherlands. Bob joined Leiden University in 2007. At the
time he took with him more than thirty years of experience in professional practice and in
academic research and education. At Leiden University Bob created a center of expertise of
International Insolvency Law. He raised funds and encouraged young researchers to unravel
the mysteries of international insolvency law, theory and jurisprudence. By sharing his
expertise with young people and with experienced judges, attorneys and researchers Bob
multiplied the knowledge of international insolvency law. A scholar of his standing simply
deserves a Festschrift. Those who know Bob will acknowledge that the book should be more
than a nice and friendly collection of papers. In order to be of real interest to Bob it should
further international insolvency law. Having the incredible list of publications of professor
Wessels in mind (see www.bobwessels.nl) finding themes, analyses and outcomes that can
meet Bob’s level is quite a challenge.This Festschrift consists of two parts: Perspectives on
international insolvency law and Perspectives on international rescue- and insolvency systems.
In Part one 13 papers discuss the workings of the European Insolvency Regulation, the
proposal for its amendment and other related European insolvency issues. In Part two 6 papers
focus on rescue and insolvency systems, business rescue perspectives and the difficulties of
the decision process in rescues.
VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
B.Santen,D.v.Offeren (red.) (9789013124170) april 2014
295 pag. geb. € 75,00
De Pre-pack in de Praktijk - Een analyse van 48 faillissementen waarin de aanwijzing van
een beoogd curator heeft plaatsgevonden
Een pre-pack is een in beslotenheid voorbereide doorstart van (gezonde onderdelen van) de
onderneming vóór faillissement door middel van een activatransactie die na faillietverklaring
wordt geëffectueerd. Waardemaximalisatie en behoud van werkgelegenheid worden gezien als
de belangrijkste voordelen van een pre-pack. Een vraag die vaak wordt opgeworpen is of een
pre-pack niet leidt tot misbruik: de pre-pack wordt dan gezien als een oneigenlijk instrument
om goedkoop werknemers, contracten en schulden te kunnen saneren via een (schijn)faillissement, waarbij doorstartkandidaten (bewust) buiten de deur worden gehouden. In
amper drie jaar tijd is de pre-pack als buitenwettelijk instrument al tientallen keren toegepast.

Het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I strekt ertoe deze praktijk wettelijk te
codificeren. Beschreven wordt hoe de pre-pack zich tot op heden heeft ontwikkeld binnen het
Nederlandse faillissementsrecht en tot welke resultaten dat heeft geleid. Kern van dit boek is
een uitgebreide empirische analyse van 48 faillissementsverslagen waarin de aanwijzing van
een beoogd curator heeft plaatsgevonden, al dan niet met een pre-pack tot gevolg. Voorts
bespreekt de auteur de zienswijze van een groot aantal juristen die betrokken zijn geweest bij
deze pre-packs, die hij naar aanleiding van zijn empirische analyse heeft geïnterviewd.
Resultaten worden beschreven aan de hand van de drie fasen bij een pre-pack: verzoek tot
aanwijzing van een beoogd curator, proces van totstandkoming van een pre-pack en
uitvoering. Bij de resultaten speelt het (rechterlijk) toezicht bij een pre-pack een belangrijke
rol, waarbij onderzocht wordt hoe dit toezicht in de praktijk kan worden vormgegeven zodat
waardemaximalisatie wordt gewaarborgd en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.
J.Hurenkamp (Wijn & Stael) (9789088631559) december 2014 248 pag. € 35,00
Tekst & Commentaar INSOLVENTIERECHT
Artikelsgewijs commentaar op de Faillissementswet, op de Insolventieverordening en op enige
insolventiegerelateerde bepalingen van (civielrechtelijke respectievelijk strafrechtelijke)
aansprakelijkheid (art. 2:50a BW (voor de vereniging), art. 2:138 BW en 2:139 BW (voor de
N.V.), art. 2:248 BW en 2:259 BW (voor de B.V.), art. 2:303a BW (voor de stichting)
respectievelijk art. 340-349quater Sr (bankbreuk). Verder zijn onbecommentarieerd
weergegeven een twintigtal voorschriften terzake uitvoering van wetsartikelen, besluiten,
formulieren en modellen, alsmede de Richtlijnen voor faillissementen en surseances van
betaling en de Recofa-Richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen. Bovendien zijn de bijlagen in
de onderverdeling Algemeen, Faillissement en surseance, Schuldsanering natuurlijke personen
en Europees recht geordend geplaatst en geheel geactualiseerd. Zo zijn onder meer
opgenomen de procesreglementen rechtbanken en gerechtshoven, een nieuwe
Mandaatregeling Dienst Justis 2013, de Erkenningsprocedure bewindvoerdersorganisaties
Wsnp II en het Reglement register bewindvoerders Wsnp II. Deze editie is gebaseerd op de
stand van de wetgeving per 1 juli 2014, zij het dat in uitzonderingsgevallen met nadien
opgetreden veranderingen rekening is gehouden.
M.v.Sint Truiden,F.Verstijlen (red.) (9789013121094) 9e dr. half december 2014 geb. € 215,00
Wessels Insolventierecht nr. 3: Gevolgen van Faillietverklaring deel 2
Commentaar op de art. 42-60 Faillissementswet: vernietiging van vóór faillissement verrichte
rechtshandelingen uit hoofde van art. 42 e.v. (actio pauliana) en de rechtsgevolgen van een
dergelijke vernietiging, problematiek van verrekening ter gelegenheid van faillissement (art.
53-56), regels ten aanzien van de positie van separatisten, in het bijzonder pand- en
hypotheekhouders (art. 57-59a), en de schuldeiser die een retentierecht heeft (art. 60).
Enkele vraagstukken die met deze onderwerpen samenhangen: toepassing van de pauliana bij
concernfinanciering en sterfhuisconstructies , andere acties die de curator tot zijn beschikking
kan hebben en die tot vermeerdering van de boedel kunnen leiden, zoals de toepassing van
bijzondere nietigheidsacties voorvloeiend uit Boek 2 BW, inclusief zijn recent gewijzigde regels
inzake schuldeisersbescherming, en de regeling van de bestuurdersaansprakelijkheid ex art.
2:138/248 BW. Bij de toepassing van de zekerheidsrechten gedurende faillissement is
ingegaan op de Separatistenregeling 2005, de regeling van de omzetbelasting bij het
uitoefenen van verhaal en het fiscaal voorrecht en bodemrecht, met inbegrip van de met
ingang van 1 januari 2013 versterkte positie van de fiscus. De meest recente literatuur is
verwerkt, terwijl ruim 200 nieuwe rechterlijke uitspraken, verschenen na de afronding van de
vorige druk, aan de tekst zijn toegevoegd. Deze 4e druk is afgerond medio oktober 2013.
B.Wessels (9789013122657) 4e dr. maart 2014
ca. 450 pag. geb. € 115,00
Wessels Insolventierecht nr. 5 : Verificatie van Schuldvorderingen
Kern van het boek is betekenis en doel van de verificatie en de schuldvorderingen die kunnen
worden geverifieerd, en die welke niet behoeven te worden geverifieerd. Bijzondere aandacht
krijgen belasting- en premievorderingen. Verder wordt systematisch de voorbereiding van en
de gang van zaken op een verificatievergadering behandeld, alsmede de vraagstukken die
samenhangen met de erkenning en betwisting van vorderingen en de renvooiprocedure. Stelt
art. 108-137 Faillissementswet centraal. Doordat talloze bepalingen van overeenkomstige
toepassing zijn bij de verificatie van vorderingen gedurende de schuldsaneringsregeling en
binnen de surseance van betaling wordt ook daaraan aandacht gegeven.
B.Wessels (9789013125962) 4e dr. eind oktober 2014
ca. 300 pag. geb. € 90,00

Wessels Insolventierecht nr. 7 : Vereffening van de Boedel
Bespreekt vereffening in het systeem van de Faillissementswet (mede van betekenis voor de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen), de uitdelingslijst, met vragen over de inrichting
van de lijst, de faillissementskosten en de problematiek van de negatieve boedel, het verzet
tegen en het verbindend worden van de uitdelingslijst en tenslotte het einde van het
faillissement en heropening van de vereffening. Dit is reeds het 2e deel in de nieuwe 4e druk.
B.Wessels (9789013119985) 4e dr. februari 2014
210 pag. geb. € 95,00
Wessels Insolventierecht nr. 8 : Surseance van Betaling
Commentaar op de regeling van de art. 213-283 Faillissementswet. Behandeld worden het
doel van de surseance en de procedure tot surseanceverlening. Voorts wordt ingegaan op de
gevolgen van de surseance en de gronden tot intrekking ervan, met inbegrip van de mogelijke
overgang naar faillissement dan wel naar de schuldsaneringsregeling. Daarna komen aan de
orde de bijzonderheden inzake doel en inhoud (dwang)akkoord, de totstandkoming van een
ontwerp-akkoord, de homologatie ervan, en de rechtsgevolgen van een gehomologeerd dan
wel geweigerd akkoord.
B.Wessels (9789013124682) 4e dr. mei 2014
300 pag. geb. € 90,00

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2013 :
de Curator als Enquêtegerechtigde: Samenloop van Enquêterecht & Faillissementsrecht
Over vraagstukken op het grensvlak van het faillissementsrecht en het enquêterecht : onder
welke voorwaarden kan een enquête worden ingesteld bij failliet verklaarde rechtspersonen?
Welke alternatieven zijn er om het onderzoek te bekostigen indien de curator niet bereid dan
wel niet in staat is dit met middelen uit de boedel te doen? Heeft een curator baat bij de
instelling van een enquête bij de gefailleerde rechtspersoon in wiens faillissement hij tot
curator is benoemd? Behandelt vraagstukken als : enquêtebevoegdheid van de curator, het
treffen van onmiddellijke voorzieningen in faillissementssituaties, uitbreiding van de
onderzoeksbevoegdheden van de door de Ondernemingskamer benoemde onderzoekers naar
nauw verbonden vennootschappen, ‘fishing expeditions’, onderzoeksverslag, kosten van
enquête, kostenverhaal, betekenis van het oordeel wanbeleid in aansprakelijkheidsprocedures
en treffen van voorzieningen ex. art. 2:356 BW bij faillissement, en de nieuwe Wet aanpassing
enquêterecht. Welke aspecten van het enquêterecht kunnen voor de curator aantrekkelijk zijn,
bij het achterhalen van de oorzaken van faillissement, eventuele schikkingsonderhandelingen
met bestuurders en/of commissarissen of mogelijk in te stellen aansprakelijkheidsprocedures.
E.v.Nievelt (9789088631122) april 2013
120 pag. € 27,50
de Curator en Informatie (Insolad Jaarboek 2013)
Wat zijn de rechten en de plichten van de curator bij het vergaren van benodigde informatie ?
A.v.d.Schee (9789013120127) december 2013
232 pag. € 25,00
Faillissement, Surceance van Betaling & Schuldsanering (Mon. Privaatrecht nr. 2)
Nieuwe geactualiseerde editie van deze klassieker, vroeger in de Studiepockets Privaatrecht.
A.v.Buchem-Spapens,T.Pouw (9789013112634) 9e dr. september 2013 234 pag. € 49,50
DEZE UITGAVE IS TIJDELIJK NIET LEVERBAAR
Financiële Verslaggeving van Ondernemingen: wat de insolventieadvocaat moet
weten (Praktijkboek Insolventierecht nr. 15)
Financieel inzicht is essentieel om een doorstart of reorganisatie na faillissement te overwegen.
B.v.Santen e.a. (9789013113747) februari 2013
144 pag. € 47,50
Fiscale Aspecten bij Insolventie & Herstructurering (Praktijkboek Insolventierecht
nr. 16)
Helder praktijkboek over de mogelijke fiscale gevolgen bij insolventie of herstructurering. Het
fiscale is beperkt tot de relevante onderdelen als Vpb, OB, Overdrachtsbelasting (bij vastgoed)
en IB (met name voor aandeelhouder). Hierdoor juist uitermate geschikt voor de praktijk.
A.Bobeldijk,K.Goossens (9789013120646) december 2013
164 pag. € 45,00
Herstructurering & Insolventie (Zifo reeks nr. 9)

Verslag van seminar VU over het reorganiserend vermogen van de Faillissementswet o.a. over
positie crediteuren, rechterlijk toezicht, ontwikkelingen Europese Insolventieverordening.
J.Jol, R.Vriesendorp e.a. (9789013118858) september 2013
88 pag. € 24,50
Insolventie
Nieuwe editie van dit handzame overzicht dat de drie regelingen (faillissement, surseance,
schuldsanering) integraal bespreekt per rechtsfiguur met veel voorbeelden en jurisprudentie.
J.Huizink (9789013099706) 7e dr. december 2012
154 pag. € 28,00
Insolventierecht (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 8)
Nieuw deel in de fraaie ingebonden “Rode Serie”, in eerste instantie bestemd voor master
studenten maar door de nadruk op geldend recht, ook uitermate geschikt voor de praktijk.
R.Vriesendorp (9789013118841) september 2013
496 pag. geb. € 45,00
de Onafhankelijkheid van de Faillissementscurator (Preadvies CJV)
Dit preadvies gaat in op de sterke verbondenheid van het insolventierecht met het systeem
van nationaal burgerlijk recht en procesrecht. Geschetst worden status, bevoegdheden en
toezicht op de curator in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, alsmede
internationale aanbevelingen over de professionele regels en gedragsregels voor curatoren,
zoals die van staat die van de Wereldbank, United Nations Commission on International Trade
Law (UNCITRAL) en European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
Dit leidt tot een beschouwing van de onafhankelijkheid van een curator ten opzichte van de
schuldenaar, van de schuldeisers en ten opzichte van de rechter-commissaris. In het laatste
hoofdstuk wordt betoogd dat Europese ontwikkelingen (waaronder de voorgestelde wijziging
van de Europese Insolventieverordening) ertoe nopen vaart te maken met het in de wet
vastleggen van regels die de onafhankelijkheid van een faillissementscurator waarborgen.
B.Wessels (9789490962968) september 2013
112 pag. € 24,50
Ongeoorloofde Gedragingen (Praktijkboek Insolventierecht nr. 3)
Nieuwe editie over o.a. actio pauliana, verrekening, bestuurdersaansprakelijkheid, fraude.
S.Warringa e.a.(9789013116014) 2e dr. oktober 2013
128 pag. € 45,00
Onverschuldigde Betaling na Faillietverklaring
Dient een onverschuldigde betaling ná faillietverklaring die ten goede aan de boedel is
gekomen, te worden behandeld als een concurrente boedelschuld, of moet het bedrag
onmiddellijk worden gerestitueerd? Die vraag stond centraal in een zaak die in 1997 leidde tot
het arrest Ontvanger/Hamm q.q. In dit arrest heeft de Hoge Raad, met de introductie van een
‘superboedelschuld’, de regulier rangorde van schuldeisers overhoop gegooid. Hij heeft immers
bepaald dat een onverschuldigde betaling ná faillietverklaring onmiddellijk dient te worden
gerestitueerd, indien tussen de gefailleerde en degene die aan hem betaalde geen
rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan die aanleiding tot de betaling gaf, en waarin de
betaling slechts het gevolg is van een onmiskenbare vergissing. Uitvoerig wordt ingegaan op
dit arrest, met analyse van de rechtspraak over de onverschuldigde betaling ná
faillietverklaring, en de reacties daarop in de literatuur, met aandacht voor de jurisprudentie
van vóór en ná Ontvanger/Hamm q.q.. Ook komt het arrest Van der Werff q.q./BLG (2007)
aan de orde, waarin de Hoge Raad de Ontvanger/Hamm q.q.-doctrine opnieuw heeft uitgelegd
en nader gepreciseerd.
J.v.d.Wal (9789088631269) december 2013
112 pag. € 27,50
Opzeggen of Voortzetten van de Kredietovereenkomst
Uiterst actuele monografie over de aansprakelijkheid en zorgplicht van banken.. Onderzocht
wordt of een bank rechtsgeldig een kredietovereenkomst opzeggen en zo ja, onder welke
omstandigheden en voorwaarden. Onderscheiden wordt wanprestatie van de zijde van de
kredietnemer, zonder dat er een formele insolventierechtelijke procedure is gestart, en de
situatie waarin de kredietnemer wél in een dergelijke insolventierechtelijke procedure verzeild
is geraakt. Ook de rol van derden wordt door de auteur in deze bijdrage belicht. Vertrouwen
dat derden kunnen ontlenen wegens de schijn van kredietwaardigheid van de kredietnemer
kan tot schade leiden in gevallen waarin een normaal handelende bank tot opzegging van de
kredietovereenkomst zou zijn overgegaan. Kan de bank aansprakelijk worden gehouden
wegens het voortzetten van de kredietovereenkomst?
G.v.d.Hout (9789088631207) oktober 2013
82 pag. € 25,00
Schuldsanering (ex-)Ondernemers (Recht & Praktijk Insolventierecht nr. 5)

Praktisch inzicht in de regelgeving toepasselijk op (voor)procedureel terrein bij schuldsanering,
met beschouwingen over buitengerechtelijke schuldsanering, dwangakkoord, rol van de fiscus,
mogelijke schorsing van een ontruiming of afsluiting van water, elektra of gas,loonbeslag de
toelatingsvereisten voor schuldsanering (belastingschulden; boekhouding), bedrijfsvoortzetting
c.q. –liquidatie,vraagstukken bij de VOF in de WSNP en rechtsvergelijkende beschouwingen.
A.Noordam e.a. (red.) (9789013105216) oktober 2013
404 pag. geb. € 75,00
Sdu Commentaar INSOLVENTIERECHT – editie 2013
VRIJWEL JAARLIJKSE UITGAVE
Nieuwe editie van deze succesvolle concurrent van Tekst & Commentaar
B.Wessels (9789012390347) mrt. 2013
1570 pag. geb. € 201,95
(abonnement per jaar € 300,50 ex. btw)
Tekst & Commentaar INSOLVENTIERECHT
M.v.St.Truiden,F.Verstijlen (red.)(9789013102031) 8e dr. jan. 2013 1389 pag.geb. € 210,00
Verzekeringen & Pensioenen (Praktijkboek Insolventierecht nr. 6)
Eindelijk verschijnt dit deeltje in deze moeizaam verlopende praktijkserie. Dit deel vervangt
het vroegere Capita Selecta Insolventierecht en behandelt deze onderwerpen bij insolventie.
C.Dekker,W.Korteweg e.a. (9789013094893) mei 2013
112 pag. € 42,50
Wessels Insolventierecht nr. 9: Schuldsanering Natuurlijke Personen
Centraal staan art 284-362 Faillissementswet. Met dit deel is de 3 druk van de serie voltooid.
B.Wessels (9789013077063) 3e dr. februari 2013
388 pag. geb. € 102,50
Wessels Insolventierecht nr. 6 : het Akkoord
De 3e druk van dit unieke handboek van één auteur is nog maar net voltooid en het eerst te
verschijnen deel in de 4e druk (welke kleur) wordt aangekondigd. Hierin staat het commentaar
op art. 138-172 Faillissementswet, uiteraard weer geactualiseerd. Onmisbaar in de praktijk.
B.Wessels (9789013114966) 4e dr. december 2013
ca. 200 pag. geb. € 80,00

Verschenen in 2012 :
Arbeidsovereenkomst & Insolventierecht (Recht & Praktijk –Insolventierecht nr. 4)
Faillissementen leiden niet zelden tot een 'doorstart'. Daarin manifesteert zich op het scherp
van de snede de tegenstelling tussen de belangen van de werknemers en die van de in
afgeslankte vorm voortgezette onderneming. De rechtspraak geeft de contouren aan van wat
in deze kan en niet kan. Dat geldt ook ten aanzien van concurrentiebedingen èn voor wat men
een lakmoesproef van het insolventierecht zou kunnen noemen: de vraag of een faillissement
wegens omzeiling van werknemersbescherming vernietigbaar is, alsmede of verhaal van
schade op derden mogelijk is. Over deze en andere onderwerpen - waaronder
faillissementsprocesrecht en internationale aspecten - is verspreid gepubliceerd, terwijl een
stroom jurisprudentie is verschenen. De auteur, zowel geverseerd in het arbeidsrecht als
veelvuldig benoemd bewindvoerder/curator, heeft getracht voor de praktijk deze materie in
een overzichtelijk en samenhangend geheel bijeen te brengen.
P.Schaink (9789013110500) november 2012
268 pag. geb. € 80,00
Bestrijding van Faillissementsfraude: waar een wil is.. (Onderneming & Recht 73)
Uitgebreide versie van Nijmeegse oratie van deze “faillissementsfraude” deskundige.
C.Hilverda (9789013107517) juni 2012
105 pag. geb. € 47,50
NOG STEEDS LEVERBAAR:
FAILLISSEMENTSFRAUDE, het handboek van Hilverda
Onderneming & Recht nr. 53 (9789013071320) 3e dr. nov. 2009 704 pag. geb. € 145,00
Cumulatief beslag: Samenloop van verhaalsbeslagen in en buiten faillissement
De situatie van concursus creditorum doet zich vaak als betalingsachterstanden zich
opstapelen, executieveilingen explosief toenemen en het aantal faillissementen blijft stijgen.
Welke instrumenten biedt de wet aan de medeschuldeiser om aan te sluiten bij een door een
verhaalsbeslag ingeleide verhaalsprocedure? Welke invloed heeft de blokkerende werking van
beslag op de mogelijkheden voor medeschuldeisers om mee te delen in de executieopbrengst ?
Tot welk moment kan een cumulatief meedelend beslag worden gelegd en hoe dienen

medeschuldeisers te handelen in het zicht van faillissement? Wanneer eindigt een gerechtelijke
tenuitvoerlegging, wat is de positie is van de onverdeelde executieopbrengst en hoe is de
verhouding tussen de blokkerende werking van een beslag en een op dat beslag volgend
faillissement van de beslagschuldenaar, dan wel de derde-verkrijger, indien sprake is van
verrichte handelingen in weerwil van het beslag.
L.Westland (9789088630996) september 2012
106 pag. € 27,50
het F-Woord. Handboek bij Faillissement
Journalistieke handleiding bestemd voor de gefailleerde. Alle aspecten vooral gezien vanuit de
communicatieve kant komen aan de orde. Voor de insolventieadvocaat en de curator is het ook
nuttig om de zaken vanuit de betrokken ondernemer te beoordelen. Bovendien kan het
aanreiken van dit boekje uitermate behulpzaam zijn en veel uitleg besparen.
M.v.d.Voort (9789045313559) juni 2012
159 pag. € 18,95
Faillissement & Vastgoed (INSOLAD Jaarboek 2012)
Over gehuurd en verhuurd vastgoed bij faillissement, voorwaarden bij financiering, bancaire
zekerheidsrechten, grensoverschrijdend vastgoed, bestuurdersaansprakelijkheid corporaties.
J.Princen,L.Spinath (9789013111989) december 2012
280 pag. € 26,00
de Faillissementspauliana (Onderneming & Recht nr. 75)
Praktische dissertatie over de fundamenten van de huidige actio Pauliana en pleidooi om deze
op fundamentele onderdelen grondig te wijzigen, aansluitend bij de huidige ontwikkelingen.
R.J.v.d.Weijden (9789013110036) december 2012
304 pag. geb. pag. € 80,00
Harmonisation of Insolvency Law in Europe (Preadviezen Ver.v.Burgerlijk Recht)
Kritische analyse van de de harmonisatie-aanbevelingen van Europese Commissie, Europees
parlement, INSOL met overzicht van nationale aanpassingen in diverse landen.
B.Wessels, I.Fletcher (9789013111446) november 2012
136 pag. € 40,00
Human Rights in Insolvency Proceedings (Law of Business & Finance - vol. 12)
Uitgebreide en verder ontwikkelde Engelstalige versie van zijn uit 2009 daterende dissertatie
“ Insolventieprocedures en Grondrechten”.
J.v.Apeldoorn (9789013111644) november 2012
600 pag. geb. € 115,00
de Kwalificatie van boedelschulden
In faillissement worden drie typen vorderingen onderscheiden: de boedelvordering
(boedelschuld), de pre-faillissementsvordering en de niet-verifieerbare vordering. Voor de
verhaalspositie van de verschillende schuldeisers is het onderscheid tussen deze drie
vorderingen van groot belang. De schuldeiser met een boedelvordering hoeft deze niet ter
verificatie in te dienen en heeft in beginsel een onmiddellijke aanspraak op de boedel. Gezien
het hoge percentage faillissementen dat wordt beëindigd door middel van een opheffing
wegens gebrek aan baten, is voor een schuldeiser de vraag essentieel of een vordering in
faillissement kwalificeert als een boedelvordering.De vraag of een schuld in faillissement
kwalificeert als een boedelschuld komt in de literatuur en jurisprudentie veelvuldig aan de
orde. Doorgaans worden vorderingen – door de toepassing van het toedoencriterium – (te)
gemakkelijk als boedelvorderingen aangemerkt. Een reden daarvoor is ook dat een duidelijke
omschrijving van het begrip boedelschuld in de huidige Faillissementswet ontbreekt. In dit
boek analyseert mr. Willem Mollema de term boedelschuld en de daarmee samenhangende
begrippen. Hij behandelt de belangrijkste jurisprudentie inzake de kwalificatie van
boedelschulden, gewezen vanaf 1990. Ook bespreekt hij de oplossing die in het Voorontwerp
Insolventiewet wordt aangedragen, en de daarop in de literatuur geuite kritiek. De auteur
komt tot slot met een eigen oplossing voor de onduidelijkheid inzake de kwalificatie van
boedelschulden.
A.Mollema (9789088630941) oktober 2012
82 pag. € 26,50
de Overeenkomst in het Insolventierecht (Recht & Praktijk Insolventierecht nr. 3)
De waarde van de onderneming zit niet zelden voor een significant deel opgesloten in het
netwerk van contracten waarbij zij partij is. In dit kader kan worden gedacht aan contracten
met leveranciers, afnemers, financiers en werknemers, huur- en leasecontracten en licenties.
De lotgevallen van deze contracten tijdens de insolventieprocedure zijn veelal in belangrijke
mate bepalend voor de vraag of nog waarde kan worden gerealiseerd en of de onderneming
kan worden gecontinueerd. Welke factoren bepalen of de curator een overeenkomst gestand

doet? Wat is de positie van de wederpartij indien de curator besluit te willen nakomen? Kan zij
aan het verrichten van prestaties de voorwaarde verbinden dat eerst openstaande facturen
worden betaald? Wat is de positie van de wederpartij indien de curator níet tot nakoming
bereid is? Kan alles wat de partijen zijn overeengekomen aan de gezamenlijke schuldeisers
worden tegengeworpen? Kan de curator bestaande kredietruimte benutten? In hoeverre is hij
gebonden aan overeenkomsten waaruit géén verbintenissen voortvloeien?
T.v.Zanten (9789013110265) oktober 2012
504 pag. geb. € 80,00
Overeenkomsten en Insolventie (Onderneming & Recht nr. 72)
Uitvoerige bundel opstellen over deze complexe materie bij het insolventierecht met tevens de
nodige aandacht voor de internationale aspecten hiervan.
N.Faber e.a. (9789013106992) juni 2012
424 pag. geb.
€ 125,00
Wessels Insolventierecht nr. 1: Faillietverklaring
Commentaar op art 1-19a Faillissementswet, met algemene systematische inleiding .
B.Wessels (9789013077094) 3e dr. september 2012
400 pag. geb. € 125,00
Wessels Insolventierecht nr. 2: Gevolgen van Faillietverklaring deel 1
Commentaar op art 20-41 Faillissementswet en alle direct verwante artikelen in nieuwe editie.
B.Wessels (9789013077087) 3e dr. juni 2012
568 pag. geb. € 125,00

