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V

VOORWOORD

Indien iemand ‘met recht’ verhaal wil zoeken voor zijn vordering, dan kan hij ‘in the 
end’ zijn aangewezen op, of gewild dan wel ongewild te maken krijgen met de bepa-
lingen van de Faillissementswet en/of andere regels van (Nederlands) insolventierecht. 
Deze zijn in dit deel van de serie Tekst & Commentaar op de in deze serie gebruike-
lijke wijze samengebracht en van (titel-, hoofdstuk- en/of artikelsgewijs) commentaar 
voorzien. Tekst & Commentaar Insolventierecht baant daarbij een weg door een groot 
aantal rechtsbronnen. 

Maar er is meer (Nederlands) insolventierecht dan alleen de Faillissementswet. Be-
langrijkste bron daarvan, op het niveau van de Europese Unie, is de Verordening (EU) 
2015/848 van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141), in 
deze uitgave de “Insolventieverordening (herschikking)” genoemd, die met ingang 
van 26 juni 2017 in werking is getreden. Deze verordening is hierin opgenomen en 
van commentaar voorzien. Uiteraard zijn ook wijzigingen in de verschillende bijlagen, 
die een groot aantal voor de insolventiepraktijk relevante documenten (richtlijnen, 
modellen, formulieren, besluiten e.d.) bevatten, opgenomen. Onderdeel van de bijla-
gen is ook de Europese Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie (Richtlijn 
(EU) 2019/1023 (PbEU 2019 L 172)) die per 16 juli 2019 in werking is getreden. Van-
zelfsprekend is de belangrijkste sinds de vorige druk gepubliceerde rechtspraak ver-
werkt, waarbij de nadruk ligt op de uitspraken van de Hoge Raad.

Deze dertiende druk behandelt de Faillissementswet zoals die op 1 september 2022 
luidt en gaat wat betreft wetgeving, rechtspraak en vakliteratuur uit van de stand van 
zaken per die datum. Een enkele ontwikkeling van daarna kon nog worden verwerkt. 
Daarnaast is de publicatie online beschikbaar en wordt deze tussentijds geactualiseerd. 

Het is de bedoeling dat de eerste afdeling van titel IV van de Faillissementswet te 
zijner tijd ook de zogenoemde prepack zal herbergen, neergelegd in de bij de Eerste 
Kamer aanhangige Wet continuïteit ondernemingen I (Kamerstuknummer 34218). 
De inwerkingtreding van deze wet is ongewis; de tekst is daarom niet als zodanig 
opgenomen, maar wel verwerkt in het commentaar. Bij elk artikel kunt u overigens 
bij de wetgegevens aflezen welke versie het betreft en welke datum van inwerking-
treding geldt.

Bij het Nederlandse parlement nog aanhangige wetsvoorstellen of wetsvoorstellen 
die wel al in de Eerste Kamer zijn aangenomen, maar waarvan de inwerkingtredings-
datum (op 1 september 2022) nog niet bekend is, worden in de commentaren inci-
denteel behandeld. Daarbij is een uitzondering gemaakt voor het wetsvoorstel voor 
een Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (Kamerstukken II 
2021/22, 36040, nr. 2), dat thans nog bij de Tweede Kamer in behandeling is maar 
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naar verwachting per 1 januari 2023 wet zal worden en in werking zal treden en dan 
met name tot relevante wijzigingen in de bepalingen over het onderhandse akkoord 
(WHOA) zal leiden. De door dit wetsvoorstel in te voeren wijzigingen in de Faillisse-
mentswet zijn verwerkt onder het kopje “Komend recht”. 

De auteurs hebben in hun commentaar zoveel mogelijk de opzet van ieder artikel 
gevolgd. Zij zijn bewust terughoudend geweest in het geven van eigen meningen. Door 
deze systematische aanpak en beknoptheid onderscheidt deze uitgave zich van be-
staande (losbladige) commentaren en handboeken, doch maakt zij raadpleging daar-
van geenszins overbodig. 

De belangrijkste tijdschriften die daarnaast actuele ontwikkelingen in regelgeving en 
rechtspraak alsmede opinies van rechtsgeleerde auteurs publiceren, zijn (in alfabeti-
sche volgorde): Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), Rechtspraak Insolventierecht, 
Schuldsanering, Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP) en 
Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI).

Hoewel aan deze uitgave grote zorg is besteed, kunnen bij het gebruik daarvan mo-
gelijk fouten en/of tekortkomingen aan het licht komen. Redactie en uitgever stellen 
het zeer op prijs indien de gebruiker hen van gebleken onnauwkeurigheden op de 
hoogte brengt. Ook overigens houden zij zich aanbevolen voor suggesties die de bruik-
baarheid van deze uitgave kunnen verhogen. U kunt schrijven naar de uitgever, Post-
bus 23, 7400 GA Deventer, of mailen naar TekstCommentaar@wolterskluwer.com.

September 2022, redactie
J.L.M. Groenewegen
F.M.J. Verstijlen (@frankverstijlen)
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