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10 MEEST GEMAAKTE FOUTEN BIJ EEN 
NADEREND FAILLISSEMENT



OAMKB | TRIBE FOR GROWTH

Een faillissement is soms onontkoombaar en soms een keuze van de ondernemer.

Hieronder vind je de 10 meest gemaakte fouten en tips om deze te voorkomen:

1. Administratie niet op orde

Wanneer de administratie van een bedrijf niet op orde is, gaat de curator ervan uit dat je zonder inzicht in 

je financiële positie niet goed kunt besturen. Wanneer je hierdoor niet goed hebt kunnen sturen, ben je als 

bestuurder van een B.V. persoonlijk aansprakelijk. Hierdoor kun je niet alleen je bedrijf verliezen maar ook je 

privé vermogen, d.w.z. je privé geld, je huis en ander vermogen.

TIP: blijf je boekhouder betalen tot aan het faillissement zodat je privévermogen beschermd is. 

2. Jaarcijfers niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Ook vind je zelf dat je je administratie op orde hebt, als de jaarcijfers niet zijn opgemaakt en er is geen de-

ponering bij de Kamer van Koophandel gedaan, dan zal de curator al snel stellen dat er bestuurdersaanspra-

kelijkheid is als je een B.V. hebt. Dat wil zeggen dat jouw privé vermogen zal moeten worden gebruikt om de 

schuldeisers (waaronder de curator!) te betalen.

TIP: ga na bij KvK.nl of de jaarcijfers zijn gedeponeerd en als dat niet het geval is doe dat dan z.s.m. Je kunt 

zelfs nog beter voorlopige cijfers deponeren dan helemaal niets.
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3. Geen huwelijkse voorwaarden

Wanneer je getrouwd bent in gemeenschap van goederen wordt bij een faillissement met bestuurdersaan-

sprakelijkheid of bij eenmanszaken, V.O.F.´s of maatschappen, ook het vermogen en inkomen van je echt-

geno(o)t(e) gebruikt door de curator om de schuldeisers te betalen. 

TIP: laat dus direct huwelijkse voorwaarden opstellen door een notaris. als dit tekort op het faillissement is, 

zal de curator stellen dat het niet geldt omdat dit in het licht van het faillissement is gedaan. Hoe eerder 

dus, hoe beter.

4. Zoveel mogelijk geld uit je bedrijf halen voordat het faillissement plaatsvindt

Dan benadeel je de schuldeisers omdat er minder voor hen overblijft. Dat eist een curator weer op door je 

als bestuurder aansprakelijk te stellen. Ook als je geld van de ene naar de andere B.V. overmaakt wat niet ge-

bruikelijk is, zal de curator niet alleen dit terugvorderen, maar ook je privé vermogen opeisen om de schuld-

eisers zoveel mogelijk te kunnen betalen.

Tip: maak dus alleen de gebruikelijke betalingen over naar jezelf of naar een andere B.V.. Je hoeft jezelf niet 

tekort te doen door minder op te nemen dan gebruikelijk, tenzij de opnames over langere termijn de oor-

zaak zijn van het faillissement.

5. Een grote uitgave doen terwijl het faillissement in zicht is

Als de grote uitgave niet betaald kan worden omdat het faillissement al in zicht is en er dus al flinke schul-

den zijn, dan kan de beslissing tot het doen van de grote uitgave leiden tot bestuursaansprakelijkheid. Dat is 

onbehoorlijk bestuur.

Tip: doe geen ongewone acties in het licht van het faillissement. Het komt je daarna duur te staan.
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6. Vergeten dat je privé hebt meegetekend voor een lening of borg staat

Bij elke lening aan een B.V. wordt aan de bestuurder/aandeelhouder gevraagd om in privé mee te tekenen. 

Dat betekent dat je privé de lening moet afbetalen als de B.V. failliet gaat.

Tip: ga na of je bij leningen of andere overeenkomsten privé hebt meegetekend op de overeenkomst. Het 

komt zelden voor dat je niet privé hebt moeten meetekenen. Check ook of gevraagd is of je echtgeno(o)t(e) 

heeft moeten meetekenen.

7. Vergeten betalingsonmacht voor belastingen en pensioenpremies aan te melden

Direct als duidelijk is dat een belastingaanslag of aangifte niet betaald kan worden, doe je een melding 

betalingsonmacht. Je kunt dit 2 weken na de aangifte of aanslagdatum doen. 

Dit geldt niet voor de belastingen die onder de uitstel van Belastingen door de corona crisis is gegeven. 

Wanneer je geen betalingsonmacht hebt gedaan ben je normaal gesproken privé aansprakelijk voor de 

belastingschulden en de pensioenpremies.  

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor de loonbelasting, omzetbelasting (btw), accijnzen, verbruiks-

belastingen van alcoholvrije dranken en van pruim- en snuiftabak, kansspelbelasting en milieubelasting. Je 

kunt niet voor de onbetaalde vennootschapsbelasting aansprakelijk worden gesteld. Voor die belasting hoef 

je geen melding betalingsonmacht doen.

Voor de nakomende aanslagen van dezelfde soort belasting hoef je niet steeds melding te doen van 

betalingsonmacht, tenzij de Belastingdienst heeft gemeld dat er geen sprake meer is van betalingsonmacht.

Tip: doe altijd melding van betalingsonmacht bij de Belastingdienst binnen 2 weken na de aangifte of 

aanslag. Vergeet niet de pensioenpremies te vermelden. Je kunt het formulier bij de Belastingdienst 

downloaden. Beter een keer teveel dan te weinig melden, ook als het maar een tijdelijke kwestie is.
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8. Ophouden te betalen aan enkele crediteuren

Wanneer enkele crediteuren geruime tijd geen betaling hebben binnengekregen, dan is je bedrijf ¨opge-

houden te betalen¨ en hebben deze crediteuren een grond voor een faillissementsaanvraag.

Tip: maak dus met het geld wat er is, nog kleine bedragen verdeeld over de crediteuren over, zodat je niet 

bent opgehouden te betalen.

9. Een fiscale eenheid voor de BTW

Wanneer de werkmaatschappij failliet gaat en de holding blijft bestaan en er was een fiscale eenheid, dan 

blijft de holding aansprakelijk voor de BTW schulden, ook nadat het faillissement van de werkmaatschappij 

is uitgesproken.

Tip: verbreek de fiscale eenheid zo snel mogelijk als je in de toekomst problemen voorziet.

10. Zelf faillissement aanvragen en vervolgens in privé aansprakelijk worden gesteld

Soms ziet een ondernemer het niet meer zitten en lijkt zelf een aanvraag doen van faillissement de enige 

uitweg. Het lijkt mooi: binnen een week kan het geregeld zijn en je bent overal vanaf. Achteraf kan dit toch 

leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Als er nog andere aandeelhouders of belanghebbenden zijn, dan 

kunnen deze benadeeld worden hierdoor. Deze zullen bij de curator kunnen aandringen op bestuurders-

aansprakelijkheid.

Tot slot: oamkb is trots op MKB ondernemers. Wij zijn de drijvende kracht van de economie. Wij vinden al-

tijd weer oplossingen en zien kansen. Ook als er een faillissement aan zou kunnen komen is het nodig om 

alles goed geregeld te hebben zodat je weer een tweede kans kunt krijgen. Succes en sterkte!
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