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Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de 

mogelijkheid tot het algemeen verbindend verklaren van een buiten faillissement 

gesloten akkoord ter herstructurering van de schulden (Wet continuïteit 

ondernemingen II) 

VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-

Nassau, enz. enz. enz. 

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Faillissementswet een 

regeling te treffen op basis waarvan de rechtbank een door de meerderheid van de 

schuldeisers van een onderneming ondersteund akkoord ter herstructurering van de 

schulden verbindend kan verklaren voor alle schuldeisers van die onderneming alsmede 

voor haar aandeelhouders. 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen 

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en 

verstaan bij deze:

Artikel I

De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd: 

A

 

Na artikel 3b wordt ingevoegd een artikel 3c, luidende:

Artikel 3c Schorsing van de behandeling van het verzoek tot faillietverklaring in 

geval van de aanbieding van een buitengerechtelijk akkoord

1. Indien een verzoek tot faillietverklaring betreft een rechtspersoon dan wel een 

natuurlijke persoon die al dan niet in samenwerking met een of meer andere natuurlijke 

of rechtspersonen een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent, kan de rechtbank de 

behandeling van het verzoek tot faillietverklaring op verzoek van de schuldenaar of een 

of meer van diens schuldeisers gedurende een redelijke termijn schorsen indien zij een 
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akkoord hebben aangeboden als bedoeld in artikel 368, tenzij gegronde redenen 

bestaan om aan te nemen dat het akkoord zal worden verworpen.  

2. Indien een verzoek tot faillietverklaring en een verzoek als bedoeld in artikel 373, 

eerste en tweede lid, gelijktijdig aanhangig zijn, komt eerst het laatste verzoek in 

behandeling en schorst de rechtbank de behandeling van het verzoek tot 

faillietverklaring, tenzij gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat het verzoek als 

bedoeld in artikel 373, eerste en tweede lid zal worden afgewezen.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde schorsing wordt niet uitgesproken indien 

zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten.  

4. In geval van een schorsing als bedoeld in het eerste en tweede lid kan de rechtbank de 

voorzieningen treffen die zij ter beveiliging van de belangen van de schuldenaar of de 

schuldeisers nodig oordeelt.

5. Zodra het akkoord is verworpen dan wel de verwachting dat het akkoord wordt 

aangenomen niet langer gerechtvaardigd is, doet de schuldenaar of de schuldeiser die 

het akkoord heeft aangeboden de rechtbank daarvan onverwijld mededeling. 

6.  De rechtbank heft de in het eerste en tweede lid bedoelde schorsing onverwijld op 

zodra:

a. zij van een schuldeiser die is gerechtigd tot een vordering die gedurende de periode 

van schorsing opeisbaar is geworden en onvoldaan is gebleven daartoe het verzoek 

heeft gekregen; 

b. zij van de schuldenaar of de schuldeiser die het akkoord heeft aangeboden de in het 

vorige lid bedoelde mededeling heeft ontvangen;

c. zij afwijzend heeft beslist op een verzoek als bedoeld in artikel 373, eerste en tweede 

lid. 

B

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘en 363, eerste lid’ vervangen door: 363, eerste lid, 373, 

eerste en tweede lid.

C

Na artikel 42 wordt ingevoegd een artikel, luidende:

Artikel 42a 
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1. Rechtshandelingen strekkend tot het verschaffen van zekerheid of het geven van garantie 

voor schulden die ontstaan tussen het moment van aanbieding van een akkoord als 

bedoeld in artikel 368, eerste lid en het moment van sluiting van de stemming over het 

akkoord als bedoeld in artikel 372, eerste lid dan wel strekkend tot het uitbreiden van 

bestaande zekerheid tot zodanige schulden, kunnen niet met een beroep op het vorige 

artikel worden vernietigd.

2. Indien een verzoek is gedaan als bedoeld in artikel 373, eerste en tweede lid, is het in 

het vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing op het verschaffen van 

zekerheid of het geven van garantie voor schulden die ontstaan tussen het moment van 

de sluiting van de stemming over het akkoord en het moment waarop de beslissing over 

dat verzoek onherroepelijk wordt alsmede op rechtshandelingen strekkend tot het 

uitbreiden van bestaande zekerheid tot zodanige schulden.   

D

Artikel 47 komt te luiden:

Artikel 47

1. De voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld kan alleen dan worden 

vernietigd wanneer wordt aangetoond:

a. dat hij die de betaling ontving wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds was 

aangevraagd of

b. dat de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser 

dat ten doel had laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeisers te 

begunstigen. 

2. Indien een akkoord is aangeboden als bedoeld in artikel 368, eerste lid, is de voldoening 

van een opeisbare schuld, ontstaan na het indienen van een verzoek tot faillietverklaring 

niet vernietigbaar op grond van het in het vorige lid, onder a, bepaalde. 

E

Aan artikel 54 worden drie leden toegevoegd, luidende:

3. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing indien en voor zover een bank als 

bedoeld in artikel 212g, onderdeel a, tot verrekening overgaat van schulden aan de 
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schuldenaar die zijn overgenomen doordat betaald is op de rekening van de schuldenaar 

bij die bank tussen:

a. het moment van aanbieding van een akkoord als bedoeld in artikel 368, eerste lid en 

het moment van sluiting van de stemming over het akkoord als bedoeld in artikel 372, 

of:

b. het moment van het schriftelijk verzoek van de schuldeiser aan de schuldenaar om 

een akkoord aan te bieden als bedoeld in artikel 368, tweede lid en het moment van 

sluiting van de stemming over het akkoord als bedoeld in artikel 372.  

4. Indien een verzoek is gedaan als bedoeld in artikel 373, eerste en tweede lid, is het in 

het vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing indien en voor zover de bank als 

bedoeld in artikel 212g, onderdeel a, zich op verrekening wenst te beroepen van 

schulden aan de schuldenaar die zijn overgenomen doordat betaald is op de rekening van 

schuldenaar bij de bank tussen het moment van de sluiting van de stemming over het 

akkoord en het moment waarop de beslissing van de rechtbank over dat verzoek 

onherroepelijk wordt.  

5. In het geval van een schorsing van de behandeling van het verzoek tot faillietverklaring 

op grond van artikel 3c, eerste en tweede lid, is het bepaalde in het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing. 

F

Na artikel 329 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 329a

Het in deze afdeling bepaalde is niet van toepassing indien de schuldenaar zijn schuldeisers 

een akkoord heeft aangeboden als bedoeld in artikel 368, eerste lid. 

G

Na artikel 367 wordt opgenomen een afdeling, getiteld: “Tweede afdeling: Algemeen 

verbindend verklaring van een akkoord ter sanering van de schulden” en luidend als volgt:

TWEEDE AFDELING ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING VAN EEN 

AKKOORD TER SANERING VAN DE SCHULDEN

Artikel 368 Aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord 
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1. Een rechtspersoon, dan wel een natuurlijke persoon die al dan niet in samenwerking met 

een of meer andere natuurlijke dan wel rechtspersonen een zelfstandig beroep of bedrijf 

uitoefent, is ter herstructurering van zijn schulden bevoegd zijn schuldeisers, dan wel een 

aantal van hen, alsmede zijn aandeelhouders, dan wel een aantal van hen, een akkoord 

aan te bieden dat voorziet in een wijziging van hun rechten.  

2. Een schuldeiser die voorziet dat zijn schuldenaar met het betalen van zijn opeisbare 

schulden niet zal kunnen voortgaan, kan een schuldenaar als bedoeld in het eerste lid 

schriftelijk verzoeken over te gaan tot het aanbieden van een akkoord als bedoeld in dat 

lid. Indien vervolgens een zodanige termijn is verlopen dat de schuldenaar redelijkerwijze 

de gelegenheid heeft gehad een akkoord te bieden, maar hij daartoe niet is overgegaan, 

kan de schuldeiser uit eigen beweging een akkoord aanbieden, zulks met onmiddellijke 

kennisgeving aan de schuldenaar. 

3. Tenzij het akkoord anders bepaalt, blijven de rechten die schuldeisers jegens borgen, 

medeschuldenaren en garantiegevers van de schuldenaar kunnen uitoefenen 

ongewijzigd. 

4. Indien de schuldenaar die het akkoord aanbiedt, een naamloze vennootschap is, is artikel 

107a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op het besluit van het 

bestuur dat een akkoord wordt aangeboden. Een regeling, statutair dan wel tussen 

aandeelhouders en de rechtspersoon overeengekomen, die inhoudt dat het aanbieden 

van een akkoord of het voornemen daartoe de goedkeuring behoeft van de algemene 

vergadering, is nietig. Het in de laatste zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing 

indien de schuldenaar een vereniging, een Europese Vennootschap of een besloten 

vennootschap is. 

5. Vanaf het moment van aanbieding van het akkoord als bedoeld in artikel 370, eerste lid, 

blijven de artikelen 38 en 107a en de titels 4.4 en 5.3 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek alsmede artikel 5:25ka van de Wet op het financieel toezicht en eventuele 

statutaire dan wel tussen de aandeelhouders en de rechtspersoon overeengekomen 

regelingen ten aanzien van de besluitvorming door de algemene vergadering buiten 

toepassing ten aanzien van het akkoord. Voor zover de uitvoering van het akkoord een 

besluit van de algemene vergadering vereist, treedt de in kracht van gewijsde gegane 

beschikking tot algemeen verbindend verklaring van het akkoord daarvoor in de plaats.  

6. Indien de schuldenaar een coöperatie of een vereniging is die een onderneming drijft, is 

het in deze titel ten aanzien van aandeelhouders bepaalde van overeenkomstige 

toepassing op de leden.
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7. Het in deze titel ten aanzien van aandeelhouders bepaalde is van overeenkomstige 

toepassing op houders van certificaten en andere direct of indirect gerechtigden tot het 

vermogen van de rechtspersoon. 

8. Het in deze afdeling bepaalde is niet van toepassing op een bank als bedoeld in artikel 

212g, onderdeel a.

9. Het in deze afdeling bepaalde is niet van toepassing ten aanzien van verplichtingen van 

de schuldenaar die voortvloeien uit ten tijde van het aanbieden van het akkoord 

bestaande arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 610 van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 369 Verdeling schuldeisers en aandeelhouders in klassen en stemrecht 

1. Het akkoord kan erin voorzien dat schuldeisers en aandeelhouders elk in afzonderlijke 

klassen worden onderverdeeld. 

2. Schuldeisers met vorderingen en aandeelhouders met rechten die redelijkerwijs als 

gelijkaardig moeten worden aangemerkt, worden in dezelfde klassen ondergebracht.

3. Stemgerechtigd zijn schuldeisers en aandeelhouders aan wie het akkoord wordt 

aangeboden en van wie de rechten op basis van het akkoord worden gewijzigd.  

4. Indien het economisch belang bij een vorderingsrecht of een aandeel geheel of in 

overwegende mate berust bij een ander dan de juridisch gerechtigde, is deze met 

uitsluiting van de juridisch gerechtigde bevoegd om naar eigen inzicht over het akkoord 

te stemmen voor dat deel van de vordering waartoe hij is gerechtigd. 

Artikel 370 Voorstel voor het akkoord 

1. Ten minste acht dagen voor de stemming legt de schuldenaar dan wel de schuldeiser 

bedoeld in artikel 368, tweede lid, tweede zin, het voorstel voor het akkoord voor aan de 

schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd 

dan wel bericht hij de betreffende schuldeisers en aandeelhouders hoe zij van het 

voorstel voor het akkoord kennis kunnen nemen.  

2. Het voorstel voor het akkoord bevat in ieder geval:

a. Het akkoord, een onderbouwing daarvan en een omschrijving van de financiële 

gevolgen per klasse van schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten worden 

gewijzigd alsmede de wijze waarop het bijdraagt aan het voorkomen van het 

faillissement;

b. de klassenindeling en de criteria op basis waarvan deze is gemaakt;

c. de waardering indien en voor zover relevant;
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d. indien het akkoord een uitkering behelst: het moment of de momenten waarop de 

uitkering zal worden gedaan; 

e. de wijze waarop schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten door het 

akkoord worden gewijzigd nadere informatie over het akkoord kunnen verkrijgen;

f. de procedure voor de stemming over het akkoord, ten minste inhoudend dat per 

klasse van stemgerechtigde schuldeisers of aandeelhouders in een fysieke, dan wel 

schriftelijke of door middel van een elektronisch communicatiemiddel te houden 

vergadering wordt gestemd alsmede het moment waarop de betreffende vergadering 

plaatsheeft dan wel waarop de stem uiterlijk moet zijn uitgebracht. 

g. de wijze en het tijdstip waarop de schuldeisers en aandeelhouders van wie de 

rechten door het akkoord worden gewijzigd kennis kunnen nemen van de uitslag van 

de stemming. 

3. Aan het voorstel voor het akkoord worden in ieder geval gehecht:

a. een plan waarin wordt uiteengezet op welke wijze de schuldenaar beoogt de 

continuïteit van de door hem gedreven onderneming na de uitvoering van het 

akkoord te verzekeren; 

b. een lijst van bekende schuldeisers met daarbij in elk geval vermeld de hoogte van 

hun vordering alsmede in welke klassen zij vallen;  

c. in het geval het voorstel voor het akkoord een statutenwijziging van de schuldenaar 

behelst: een door een notaris ondertekend concept voor deze statutenwijziging; 

d. in het geval van aandelen waarvan de rechten door het akkoord worden gewijzigd: 

het totaal uitgegeven aandelen en de nominale waarde ervan alsmede de klasse 

waarin de houders van de betreffende aandelen vallen;

e. in het geval van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten 

waarvan de rechten door het akkoord worden gewijzigd: een lijst van de houders van 

die certificaten alsmede de klasse waarin de houders van de betreffende certificaten 

vallen; 

f. in het geval van effecten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt: 

het totaal aantal uitgegeven effecten en de nominale waarde ervan alsmede de 

klasse waarin de houders van de betreffende effecten vallen;

g. voor zover beschikbaar, de opgemaakte jaarrekeningen en het jaarverslag over de 

laatste twee boekjaren waarover een jaarrekening is opgemaakt; 

h. een kasstroom-overzicht; 

i. een staat van bekende baten en lasten op het moment van het aanbieden van het 

akkoord;
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j. de balans en verlies- en winstrekening of cijfers over het laatste boekjaar, of waar 

nodig een tussentijdse balans of verlies en winstrekening of cijfers die inzicht geven in 

de vermogenspositie en de resultaten van de vennootschap tot minimaal drie 

maanden voor het aanbieden van het akkoord;

Artikel 371 Geschillen over waardering, klassenindeling en stemming 

1. Op verzoek van de schuldenaar, de schuldeiser die het akkoord heeft aangeboden of 

een of meer schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten door het akkoord 

worden gewijzigd, kan de rechtbank een rechter-commissaris benoemen die kan 

aangeven of:

a. de wijze van waardering van vorderingen van schuldeisers, de indeling in klassen of 

de procedure voor stemming voldoet aan de eisen die de rechtbank daaraan zou 

stellen bij de beoordeling van een verzoek als bedoeld in artikel 373, eerste lid, of

b. het voorstel voor het akkoord wijziging of aanvulling behoeft omdat zulks 

redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede oordeelsvorming door de schuldeisers 

en aandeelhouders van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd. 

2. Bij verschil van mening over de toelating van een schuldeiser of aandeelhouder tot de 

stemming dan wel over de hoogte van de vordering van de schuldeiser, bepaalt de 

rechter-commissaris zo die is benoemd of bij gebreke daaraan de rechtbank of, en tot 

welk bedrag, hij tot de stemming wordt toegelaten;

3. De rechter-commissaris doet geen uitlatingen als bedoeld in het eerste lid en neemt 

geen beslissingen als bedoeld in het tweede lid dan nadat hij de schuldenaar of de 

schuldeiser die het akkoord heeft aangeboden en de schuldeisers en aandeelhouders 

van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd in de gelegenheid heeft gesteld 

hun zienswijze te geven.

4. Alvorens een uitlating te doen op grond van het eerste lid of een beslissing te nemen op 

grond van het tweede lid, kan de rechter-commissaris een deskundige raadplegen. 

5. Tegen de uitlatingen en beslissingen van de rechter-commissaris als bedoeld in dit 

artikel staat geen hoger beroep of cassatie open.

 

Artikel 372 Stemming over het akkoord 

1. De stemming over het akkoord geschiedt per klasse van schuldeisers of aandeelhouders 

overeenkomstig de procedure die is voorzien op grond van artikel 370, tweede lid, 

onderdeel f. 
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2. Het akkoord is aangenomen indien alle klassen van stemgerechtigde schuldeisers en 

aandeelhouders ermee hebben ingestemd.

3. Een klasse van stemgerechtigde schuldeisers of aandeelhouders heeft met het akkoord 

ingestemd indien:

a. de gewone meerderheid van de tot die klasse behorende en aan de stemming 

deelnemende schuldeisers en aandeelhouders voor het akkoord heeft gestemd en

b. die meerderheid minste twee derden vertegenwoordigt van het bedrag aan 

vorderingen van de aan de stemming deelnemende schuldeisers dan wel twee 

derden van het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat de aan de stemming 

deelnemende aandeelhouders vertegenwoordigen. 

4. Latere veranderingen in het getal van de schuldeisers, het bedrag van de vorderingen of 

het gedeelte van het geplaatst kapitaal dat aandeelhouders vertegenwoordigen hebben 

geen invloed op de geldigheid van de aanneming of de verwerping van het akkoord of de 

instemming van een klasse. 

5. De schuldenaar dan wel de schuldeiser die het akkoord heeft aangeboden maakt van de 

stemming over het akkoord uiterlijk drie dagen na de stemming een verslag op dat door 

of namens hem wordt ondertekend en ten minste vermeldt:

a. het akkoord;

b.  de namen van de schuldeisers en aandeelhouders die hun stem hebben uitgebracht;

c. de uitslag van de stemming en 

d. of een verzoek zal worden gedaan als bedoeld in artikel 373, eerste en tweede lid. 

6. De schuldenaar dan wel de schuldeiser die het akkoord heeft aangeboden stelt de 

schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten worden gewijzigd onmiddellijk na de 

ondertekening van het verslag in staat daarvan kennis te nemen op de wijze zoals in 

voorstel voor het akkoord voorzien op grond van artikel 370, tweede lid, onderdeel m. 

7. Indien jegens de schuldenaar een verzoek tot faillietverklaring aanhangig is waarvan de 

behandeling op grond van artikel 3c, eerste lid, is geschorst dan wel indien op grond van 

het vorige artikel een rechter-commissaris is benoemd, deponeert de schuldenaar dan 

wel de schuldeiser die het akkoord heeft aangeboden het in het derde lid bedoelde 

verslag onverwijld na de stemming bij de griffie van de rechtbank. 

Artikel 373 Verzoek tot algemeen verbindend verklaring

1. Indien het akkoord is aangenomen op grond van hetgeen in het vorige artikel is bepaald, 

verklaart de rechtbank het akkoord op verzoek van de schuldenaar of de schuldeiser die 

het akkoord heeft aangeboden algemeen verbindend.
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2. Indien het akkoord is verworpen op grond van hetgeen in het vorige artikel is bepaald, 

kan de rechtbank op verzoek van de schuldenaar of de schuldeiser die het akkoord heeft 

aangeboden het akkoord niettemin algemeen verbindend verklaren indien zij van oordeel 

is dat de klassen die die niet met het akkoord hebben ingestemd in redelijkheid niet tot 

dat stemgedrag hebben kunnen komen, tenzij:

a. een klasse van schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht niet met het akkoord 

heeft ingestemd en de tot die klasse behorende schuldeisers onder het akkoord een 

contant bedrag ontvangen dat lager is dan de onderhandse verkoopwaarde van de 

goederen waarop het pand- of hypotheekrecht is gevestigd hebben;

b. een klasse van schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud niet met het akkoord 

heeft ingestemd en de tot die klasse behorende schuldeisers onder het akkoord een 

contant bedrag ontvangen dat lager is dan de prijs waarvoor de betreffende goederen 

aan de schuldenaar zijn geleverd;

c. een klasse van preferente of concurrente schuldeisers niet met het akkoord heeft 

ingestemd en de tot die klasse behorende schuldeisers onder het akkoord een 

uitkering ontvangen die lager is dan de uitkering die zij zouden ontvangen indien de 

boedel van de schuldenaar in faillissement zou worden vereffend, of  

d. een klasse van aandeelhouders niet met het akkoord heeft ingestemd en de tot die 

klasse behorende aandeelhouders onder het akkoord een uitkering ontvangen die 

lager is dan de uitkering die zij zouden ontvangen indien de boedel van de 

schuldenaar in faillissement zou worden vereffend. 

3. Niettegenstaande het in de vorige leden bepaalde wijst de rechtbank de in die leden 

bedoelde verzoeken af indien:

a. de belangen van een of meer schuldeisers dan wel aandeelhouders door toewijzing van 

het verzoek onevenredig worden geschaad; 

b. de nakoming van het akkoord niet voldoende is gewaarborgd;

c. het akkoord door bedrog, door begunstiging van een of meer schuldeisers of met 

behulp van andere oneerlijke middelen is tot stand gekomen dan wel berust op een 

kennelijk onjuiste voorstelling van zaken;

d. andere zwaarwegende redenen zich naar het oordeel van de rechtbank tegen  

algemeen verbindendverklaring van het akkoord verzetten.

4. Indien de algemeen verbindend verklaring van het akkoord de wijziging tot gevolg heeft 

van toekomstige verplichtingen van de schuldenaar die voortvloeien uit ten tijde van de 

aanbieding van het akkoord bestaande rechtsverhoudingen, zijn de schuldeisers die het 

betreft gerechtigd de betreffende rechtsverhouding te beëindigen met ingang van de 
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datum waarop de beslissing op het verzoek tot algemeen verbindend verklaring in kracht 

van gewijsde gaat. De rechtbank kan op verzoek van de schuldenaar nadere 

voorwaarden aan de beëindiging stellen. 

Artikel 374 Het verzoekschrift

1. Het verzoekschrift waarmee de in het vorige artikel bedoelde verzoeken worden ingeleid, 

wordt ingediend niet eerder dan acht dagen nadat de schuldeisers en aandeelhouders 

van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd in de gelegenheid zijn gesteld om 

van het in artikel 372, vijfde lid bedoelde verslag kennis te nemen en vermeldt:

a. de naam en de woonplaats van de verzoeker en, indien het verzoek wordt ingediend 

door een schuldeiser, de naam en woonplaats van de schuldenaar;

b. een duidelijke omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het berust.

c. zodanige gegevens dat de rechtbank kan vaststellen of zij bevoegd is op grond van de 

verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie (PbEG L 160) 

betreffende insolventieprocedures. 

2. Aan het verzoekschrift worden als bijlage toegevoegd:

a. het akkoord;

b. het voorstel voor het akkoord als bedoeld in artikel 370, tweede lid; 

c. de aan het akkoord te hechten documenten bedoeld in artikel 370, derde lid;

d. per klasse van schuldeisers van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd, 

een staat, waaruit de namen en de laatst bekende woonplaatsen van de 

schuldeisers, alsmede het bedrag en de aard van de vordering van ieder van hen 

blijken; 

e. indien door het akkoord de rechten worden gewijzigd die zijn verbonden aan 

aandelen op naam: een staat waaruit de namen en de laatst bekende woonplaatsen 

van de aandeelhouders blijken voor zover zij bij de onderneming bekend zijn 

alsmede het gedeelte van het geplaatst kapitaal dat zij vertegenwoordigen, en 

f. indien door het akkoord de rechten worden gewijzigd die zijn verbonden aan 

aandelen aan toonder: het aantal uitgegeven aandelen en het bedrag waarvoor zij 

zijn uitgegeven. 

3. De rechtbank behandelt het verzoek met de meeste spoed.

Artikel 375 Vaststelling van de datum van de terechtzitting 

1. Zodra zij het in artikel 374 bedoelde verzoekschrift heeft ontvangen, bepaalt de 

rechtbank de terechtzitting waarop het verzoek zal worden behandeld. 

2. De terechtzitting zal worden gehouden ten minste acht dagen na de verzending van de 
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oproeping. Gedurende die tijd of tot een door de rechtbank vast te stellen tijdstip kunnen 

de schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten worden gewijzigd schriftelijk de 

redenen opgeven waarom zij van mening zijn dat het verzoek tot algemeen verbindend 

verklaring moet worden afgewezen. 

Artikel 376 Procedurevoorschriften voor de oproeping en de verzending van 

processtukken 

1. De oproeping van de schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten door het 

akkoord worden gewijzigd, geschiedt, tenzij de rechtbank anders bepaalt, door de 

verzoeker bij gewone brief. Indien  de verzoeker daartoe in het in het vorige artikel 

bedoelde verzoekschrift een voorstel heeft gedaan, kan de rechtbank in afwijking van de 

vorige twee leden bepalen dat de oproeping geschiedt overeenkomstig dat voorstel. 

2. Indien er schuldeisers of aandeelhouders bij het akkoord betrokken zijn, die geen 

woonplaats of verblijf in Nederland hebben en een voor Nederland bindende 

internationale of Unie-regeling niet een wijze van oproeping voorschrijft, gelast de 

rechtbank oproeping op een door hem bepaalde wijze van deze personen, zo nodig in één 

of meer andere talen dan de Nederlandse taal.

3. In afwijking van artikel 282, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering kan de rechtbank bepalen dat geen afschrift van een verweerschrift en 

de overlegde bescheiden verzonden hoeft te worden aan de schuldeisers en 

aandeelhouders van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd. De rechtbank 

kan, in afwijking van artikel 290, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering bevelen, dat het verzoekschrift, de verweerschriften, de op de zaak 

betrekking hebbende bescheiden en de processen-verbaal en zo nodig een vertaling 

hiervan in één of meer andere talen dan de Nederlandse taal op één of meer door hem 

aan te wijzen internetadressen worden geplaatst, zodanig dat deze door de betreffende  

schuldeisers en aandeelhouders ten behoeve van latere kennisneming kunnen worden 

opgeslagen. Tevens kan de rechtbank bevelen dat de verzoeker desverlangd aan een 

schuldeiser of aandeelhouder van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd 

afschriften verstrekken van de in de tweede zin genoemde stukken.

Artikel 377 Horen partijen en deskundigen 

1. De rechtbank stelt de schuldenaar dan wel de schuldeiser die het akkoord heeft 

aangeboden alsmede de schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten door het 

akkoord worden gewijzigd in de gelegenheid over het verzoek te worden gehoord. 
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2. De rechter kan bevelen dat één of meer deskundigen zullen berichten over de voor het 

verzoek van belang zijnde punten.

Artikel 378 Aanvulling van het akkoord 

De rechtbank kan alvorens te beslissen over een verzoek bedoeld in artikel 374, eerste dan 

wel tweede lid, partijen gelegenheid geven het akkoord aan te passen of aan te vullen.

Artikel 379 Hoger beroep 

1. Indien het verzoek tot algemeen verbindend verklaring door de rechtbank is afgewezen, 

kunnen de schuldenaar of de schuldeiser die het akkoord heeft aangeboden daartegen 

binnen acht dagen na de beschikking van de rechtbank hoger beroep instellen. 

2. Indien het verzoek tot algemeen verbindend verklaring door de rechtbank is toegewezen, 

kunnen de schuldeisers en aandeelhouders die tegen het akkoord hebben gestemd 

daartegen binnen acht dagen na de beschikking van de rechtbank hoger beroep instellen. 

3. Het hoger beroep geschiedt bij een verzoekschrift, dat wordt ingediend bij de griffie van 

het gerechtshof. 

4. De voorzitter bepaalt terstond het tijdstip waarop het hoger beroep wordt behandeld. Dat 

tijdstip ligt niet later dan veertien dagen na ontvangst van het verzoekschrift. Van het 

hoger beroep wordt door de griffier van het gerechtshof waar het is aangebracht, 

onverwijld kennis gegeven aan de griffier van de rechtbank die de beschikking omtrent 

de algemeen verbindend verklaring heeft genomen. 

5. De artikelen 374, 376 en 377 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 380 Beroep in cassatie 

Cassatie wordt binnen dezelfde termijnen en op dezelfde wijze aangetekend en behandeld. 

Artikel 381 Executoriale titel en uitsluiting verzet 

1. De in kracht van gewijsde gegane beschikking tot algemeen verbindend verklaring van 

het akkoord levert een voor ten uitvoerlegging vatbare titel op tegen de schuldeisers en 

aandeelhouders van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd alsmede tegen de 

borgen en andere medeschuldenaren van de schuldenaar indien hun rechten door het 

akkoord worden gewijzigd. 

2. Voor zover de uitvoering van het akkoord een notariële akte vereist, treedt de in kracht 

van gewijsde gegane beschikking tot algemeen verbindend verklaring van het akkoord 

daarvoor in de plaats. 



14

3. Voor zover de uitvoering van het akkoord maatregelen vergt waartegen crediteuren in 

verzet kunnen komen, is dat verzet uitgesloten. 

Artikel 382 Niet verbindendheid van het akkoord jegens schuldeisers en 

aandeelhouders die niet in de gelegenheid zijn gesteld over het 

akkoord te stemmen of niet zijn opgeroepen

Niettegenstaande de algemeen verbindend verklaring werkt het akkoord niet jegens:

a. een schuldeiser of aandeelhouder van wie de schuldenaar of de schuldeiser die het 

akkoord heeft aangeboden wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat zijn rechten 

door het akkoord worden gewijzigd, maar aan wie het akkoord niet is voorgelegd of die 

niet in de gelegenheid is gesteld over het akkoord zijn stem uit te brengen, en

b. een schuldeiser of aandeelhouder van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd, 

maar die niet behoorlijk is opgeroepen in de procedure waarin het verzoek tot algemeen 

verbindend verklaring van het akkoord is behandeld. 

Artikel 384 Internationale verwikkelingen 

De bepalingen van deze afdeling zijn van overeenkomstige toepassing in het geval dat een 

buitengerechtelijk akkoord wordt aangeboden op de voet van artikel PM, van de 

verordening, genoemd in artikel 5, derde lid. 

Artikel III Samenloop

PM

Artikel IV Inwerkingtreding 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip 

Artikel V Citeertitel 

Deze wet wordt aangehaald als: Wet continuïteit ondernemingen II 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 

autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 

hand zullen houden. 

Gegeven, 

De Minister van Veiligheid en Justitie


