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Checklist faillissement bv 

 

Inleiding 

 

Deze checklist kunt u gebruiken om bij klanten te controleren of ze –voor zover mogelijk- zijn 

voorbereid op een faillissement. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag of de aansprakelijkheid 

goed is afgedekt en of waardevolle activa buiten de risicosfeer zijn gebracht. Bij klanten die reeds 

failliet zijn verklaard kunt u de lijst gebruiken als handvat voor verder onderzoek naar de mogelijke 

acties zodat het faillissement voor uw cliënt zo gunstig mogelijk wordt afgewikkeld.  

 

Deze checklist beoogt geen volledige weergave te zijn van de aansprakelijkheidsrisico’s, maar dient 

als hulpmiddel voor de MKB adviseur bij het proactief adviseren. Raadpleeg waar nodig een jurist.  

 

Deel 1: Civielrechtelijk 

 

1.1 Zijn de rechtshandelingen in de voorfase bekrachtigd?         JA/NEE 

 

Na oprichting moeten de door de oprichter in de voorfase aangegane overeenkomsten worden 

bekrachtigd.  Dat kan ook stilzwijgend doordat de overeenkomsten worden opgevolgd.   

 

1.2 Is het geplaatst kapitaal gestort?            JA/NEE 

 

Het niet storten van het kapitaal kon tot invoering van de Wet flexibilisering bv-recht tot 

aansprakelijkheid leiden. Nu kan slechts alsnog storting van het kapitaal verlangd worden.  

 

1.3 Is de vennootschap korter dan een jaar geleden opgericht?        JA/NEE 

 

Als de rechtspersoon de overeenkomsten die zijn gesloten voor oprichting echter ondanks de 

bekrachtiging niet nakomt, dan kan degene, die gehandeld heeft hoofdelijk aansprakelijk zijn, indien 

hij of zij bij het aangaan van de overeenkomst wist of redelijkerwijs kon weten dat de rechtspersoon 

haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Dat is lastig te bewijzen, maar daarom is er bij de bv en 

nv een wettelijk vermoeden in het leven geroepen. Indien de bv of nv binnen 1 jaar na oprichting 

failliet gaat, dan wordt aangenomen, dat degene die handelde wist of redelijkerwijs kon weten dat de 

bv of nv de verplichtingen niet kon nakomen. Tegenbewijs is mogelijk, maar vaak erg moeilijk. 

 

1.4 Is de administratie betrouwbaar en volledig?         JA/NEE 

 

Op grond van 2:248 BW is het bestuur aansprakelijk als geen deugdelijke administratie is gevoerd. 

Daaronder wordt verstaan administratie waaruit de rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid. 

Dat geldt ook voor de bedragen die groepsvennootschappen aan elkaar verschuldigd zijn. 

 

1.5 Is tijdig de jaarrekening tijdig vastgesteld en gepubliceerd?    JA/NEE 

 

Als het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen om de jaarrekening uiterlijk 13 maanden na 

afloop van het boekjaar openbaar te maken is ze aansprakelijk. Daarvoor moeten bij vaststellen van 

de jaarrekening na 5 maanden, ook uitstelnotulen worden gemaakt.  

 

1.6 Is er een 2:403 BW verklaring afgegeven bij de KvK:    JA/NEE 

 

Een tot een groep behorende rechtspersoon kan worden vrijgesteld van de verplichting om de 

jaarrekening te publiceren indien aan de voorwaarden van artikel 2:403 BW is voldaan. Eén van de 

voorwaarden is dat de moedervennootschap schriftelijk verklaart zich hoofdelijk aansprakelijk te 

stellen voor schulden van haar dochter. Dit is de zogenaamde 403-verklaring. 


