
 

Aanvraag eigen faillissement bv, E.428, 01-08-2017 

Aanvraag eigen faillissement bv 

 

Soms is het niet meer mogelijk om een bv voort te zetten en is een faillissement onafwendbaar. Of u 

alles goed heeft voorbereid, kunt u nagaan aan de hand van model E.007 (checklist faillissement bv). 

U kunt dan overgaan tot het aanvragen van het eigen faillissement. Het is daarbij derhalve niet 

noodzakelijk dat een schuldeiser dit doet voor u.  

De aanvraag wordt ingediend bij de rechtbank in het arrondissement waar de statutaire zetel van de 

bv is. Die staat vermeld in de laatste statuten van de bv.  

 

1. Statutaire zetel          

De aanvraag kan worden ingediend door uzelf of u kunt daarvoor een advocaat inschakelen die 

daarvoor een verzoekschrift indient. Dit laatste is dus niet noodzakelijk. Dit geldt alleen indien u als 

schuldeiser voor een ander het faillissement wil aanvragen. 

 

2. Formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ 

Indien u de aanvraag zelf indient, verlangt de rechtbank het ingevulde formulier ‘Eigen aanvraag 

faillietverklaring’. Dit formulier kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Ga naar: via de homepage – uw 

situatie – meer situaties-faillissementsaanvraag- eigen faillissementsaanvraag. U kunt ook via -Naar 

de rechter-, -formulieren-, Onder het kopje Insolventieformulieren en modellen vindt u - Formulieren 

eigen aangifte faillissement-. Door hierop te klikken start u een wizard waarmee u door dit formulier 

geleid wordt. 
 

Nadat u dit formulier heeft ingevuld, komt er onderaan het formulier een lijst te staan met de 

benodigde stukken: 

 

3. Bijlagen           

• gewaarmerkte kopie van de statuten;       

• origineel uittreksel uit het Handelsregister, niet ouder dan een maand van de aandeelhouders; 

• origineel of gewaarmerkt kopie van het aandeelhoudersregister;   

• (geldige) notulen AV inzake het besluit tot faillissementsaanvraag, voorzien van originele 

handtekeningen;         

• schuldenlijst van de vennootschap (met namen en bedragen);    

• debiteurenlijst (namen en bedragen);       

• overzicht van baten en schulden;       

• korte omschrijving van de oorzaak van het faillissement;    

• kopie legitimatiebewijs van degene die aangifte komt doen, indien de bestuurder niet zelf de 

aangifte doet, een originele volmacht en kopie van legitimatiebewijs van de bestuurder.  

      

Voorbeeldtekst voor notulen 

 

‘1.  Aanvraag eigen faillissement 

 

De vergadering heeft kennisgenomen van het feit, dat de vennootschap niet meer (in voldoende mate) 

in staat is haar schulden te voldoen en derhalve in feite in de situatie verkeert, dat zij heeft 

opgehouden te betalen. 

 

In de gegeven situatie achten aandeelhouder en directie het onvermijdelijk zelf het faillissement van 

de vennootschap aan te vragen. Het voorstel van de vergadering is dan ook om zelf het faillissement 

aan te vragen. 

 

 

 

 


