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Het aantal faillissementen is in Nederland het afgelopen jaar dramatisch geste-
gen. Een toename van maar liefst 54% ten opzichte van 2008.1 De druk op insol-
ventiekamers van rechtbanken is als gevolg daarvan ook evenredig toegenomen.
En hoewel over het aantal surseances van betaling in 2009 geen exacte gegevens
voorhanden zijn, bestaan geen signalen dat haar succesratio recentelijk is geste-
gen. Het overgrote deel van de aanvragen tot surseance van betaling eindigt in
Nederland nog steeds in faillissement; indicaties bestaan dat 73% tot 95% van de
aangevraagde surseances van betaling in faillissement eindigen.2 Als daadwerke-
lijk minder faillissementen gewenst zijn, dan moet het roer drastisch om. Een
gestructureerd alternatief voor wettelijke reorganisatieprocedures kan het ant-
woord zijn. Een andere kijk op insolventieprocedures is dan wel gewenst. Nage-
dacht moet worden over een insolventiesysteem met zo min mogelijk dwang en
zo veel mogelijk samenwerking. Een wereld zonder surseance van betaling waarin
partijen gezamenlijk tot oplossingen van (betalings)conflicten komen en waarbij
rechtbanken (slechts) een regiefunctie hebben in een vroegtijdige reorganisatie.
Elke rechtbank dient een ‘Turnaround Kamer’ op te zetten.

Het dek van de Titanic

Van het Voorontwerp Insolventiewet3 – als alternatief voor de huidige Faillisse-
mentswet met als belangrijkste doelstelling verhoging van de succesratio van de
surseance van betaling – valt weinig te verwachten. Hoewel zijn ‘reorganiserend
vermogen’ theoretisch gezien wordt vergroot, onder andere door een uniforme
entreeprocedure voor reorganisatie en liquidatie en een vrijere en dwingender rol
voor bewindvoerders, zal dit in de praktijk naar verwachting niet worden geëffec-
tueerd. Wettelijke reorganisatieprocedures zijn traditioneel gericht op het, in de

1 Deze bijdrage is geschreven vanuit de Nederlandse context. Het voorgestelde idee is echter uni-
verseel toepasbaar en daarmee ook relevant voor België. Zie voor actuele faillissementscijfers
<www.cbs.nl>.

2 Zie onder meer Kamerstukken II 1999/2000, 27 244, nr. 3, p. 1 (MvT) en Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS), Faillissementsstatistiek 1996. Zie verder ook mijn eerdere bijdragen in TMD:
J.A.A. Adriaanse, Mediation bij reddingsoperaties van bedrijven in financiële moeilijkheden?,
TMD 2006, nr. 3, p. 65-74 en J.A.A. Adriaanse, Mediation bij reddingsoperaties van bedrijven in
financiële moeilijkheden. Een analyse van knelpunten en conflicten bij dreigend faillissement,
TMD 2007, nr. 11, p. 33-50.

3 Zie voor uitgebreide informatie over het Voorontwerp Insolventiewet: <www.justitie.nl/onder-
werpen/wetgeving/insolventiewet>.
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openbaarheid, op afstand houden van crediteuren en het bieden van mogelijkhe-
den om tot gedwongen kwijtschelding van schulden te komen.4 Deze nogal nega-
tieve methodiek werkt simpelweg niet: het grote belang van samenwerking met
schuldeisers, en daarmee ook het oplossen van conflicten tussen de stakeholders
van een onderneming in zwaar weer, wordt daarmee miskend. Ook bestaat in
deze wettelijke constellatie te weinig aandacht voor het daadwerkelijk wegnemen
van de bedrijfseconomische oorzaken van het verval en evenmin voor de haal-
baarheid van gemaakte turnaround-plannen. Het succes van reddingsoperaties
staat of valt hier echter mee. Desondanks zijn deze economische en gedragsaspec-
ten in het voorontwerp van de nieuwe Insolventiewet onvoldoende uitgewerkt en
lijkt de focus nog te veel gericht op traditionele schuldsanering, het op afstand
houden van crediteuren (in het bijzonder de banken) en daardoor op polarisatie
van en conflictescalatie tussen partijen. De suggestie wordt verder gewekt dat de
Insolventiewet als panacee voor financiële problemen kan werken en het bevor-
dert daarmee ook onbedoeld ongewenst strategisch gedrag van de onderneming
in zwaar weer. Leveranciers en banken zullen dat niet accepteren en in een eerder
stadium dan thans het geval is, in mijn ogen volkomen terecht, hun convenië-
rende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door sneller ‘boter bij de vis’ te vragen en
krediet- en handelsovereenkomsten op te zeggen. Bij invoering van de Insolven-
tiewet zou het aantal faillissementen paradoxaal genoeg daardoor wellicht zelfs
kunnen toenemen. Het is dan ook frappant dat in discussies rondom de surseance
van betaling vrijwel nooit gesproken wordt over een geheel ander systeem dan
surseance van betaling. Een systeem dat de werkelijke succesfactoren van reorga-
nisaties (turnarounds) benadrukt en de vigerende knelpunten in de praktijk zo
veel mogelijk ontwijkt. Met andere woorden, het is tijd voor een nieuw paradigma
inzake insolventiebestrijding in plaats van ‘het herschikken van de stoelen en
tafels op het dek van de Titanic’.

Oorzaken van faillissementen

Bedrijven gaan failliet door een veelheid van oorzaken, en hoewel elke situatie
uniek is, kan worden gesteld dat de volgende elementen vrijwel altijd zijn terug te
vinden: gebrek aan strategisch ondernemerschap, onvoldoende onderscheidend-
heid van producten en diensten ten opzichte van concurrenten, slechte marketing
en merkbeleving (‘branding’), onvoldoende snelle reacties van managers/onder-
nemers bij dreigend of bestaand onheil – mede ook door onvoldoende toezicht op
het management vanuit aandeelhouders en/of (informele) commissarissen –
gebrekkige sturing op managementinformatie en, mede als gevolg daarvan, te
hoge en inflexibele kostenstructuren. Deze knelpunten worden daarbij veelal aan-
gewakkerd door externe omstandigheden als een verslechterde economie, ver-
hoogde (prijs)concurrentie of nieuwe technologische ontwikkelingen in combina-
tie met sterke en snel veranderende behoeften van klanten. Voordat ze bij een

4 Hoewel theoretisch ook andere mogelijkheden bestaan voor akkoorden binnen de surseance van
betaling ligt in de praktijk de nadruk vrijwel altijd op kwijtscheldingsakkoorden.
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rechtbank surseance van betaling aanvragen, zijn ondernemingen vaak al een
lange tijd aan het kwakkelen geweest en zijn ze van een situatie van structurele
underperformance (strategische crisis) afgegleden naar een situatie van structureel
verlies (winstcrisis). Om vervolgens in betalingsproblemen te belanden (liquidi-
teitscrisis), eindigend bij een ultieme laatste reddingspoging in de vorm van sur-
seance van betaling. De laatste strohalm wordt vastgepakt, terwijl in de periode
ervoor de echte turnaround had moeten plaatsvinden. Internationaal onderzoek
toont zelfs aan dat in Europa gemiddeld zestien maanden te laat wordt ingegre-
pen, waarbij het aspect van structurele underperformance nog niet eens is meege-
nomen.5

Veel ondernemingen zijn permanent in zwakke gezondheid, omdat structureel te
weinig waarde wordt gecreëerd en jarenlang onvoldoende winst wordt gemaakt.
Het is dan ook een illusie te denken dat in de relatief korte periode die volgt op
een aanvraag van surseance van betaling een onderneming wél vliegensvlug
gezond is te maken, waarbij de beoogde balanssanering (kwijtschelding van schul-
den) en liquiditeitsverruiming vanzelfsprekend niet meer dan doekjes voor het
bloeden zijn. Een onderneming wordt niet werkelijk levensvatbaar door minder
schulden en (tijdelijk) minder betalingsverplichtingen, maar alleen door structu-
rele verbetering van de operationele bedrijfsresultaten als gevolg van een betere
marktpositionering en meer onderscheidendheid en begeerlijkheid van haar pro-
ducten en diensten. Winst maken, om het eenvoudig te zeggen. Niet alleen van-
daag, maar ook in de toekomst. En ook vertrouwen creëren bij klanten, leveran-
ciers en financiers dat de onderneming weer gezond wordt, mocht het ingezette
turnaround-traject niet meteen tot betere resultaten leiden. Dat is werken aan de
echte levensvatbaarheid van een onderneming. Een financiële herstructurering
– wat surseance van betaling feitelijk beoogt – is dan ook hoogstens een ‘nood-
rem’. Een (theoretische) adempauze voor de onderneming. Niet meer dan dat.

Vroegtijdig ingrijpen

Surseance van betaling zal nooit succesvol als vroegtijdig en zelfstandig reorgani-
satiemiddel kunnen dienen, alle goede bedoelingen ten spijt. Natuurlijk, een
onderneming kan vandaag de dag al in een eerder stadium voor surseance naar de
rechtbank gaan. Een fase waarin, hoewel krap en wellicht met enige achterstand,
nog voldoende liquiditeitsruimte aanwezig is om aan de betalingsverplichtingen
te voldoen. Vraag is echter waarom dit vrijwel nooit gebeurt. De verklaring hier-
voor is te vinden in enerzijds de vaak hardnekkige gedachte – lees: het opportu-
nisme – bij ondernemers dat ergens aan het einde van de tunnel een klein licht-
puntje te zien is en de onderneming het alsnog gaat redden. Anderzijds huiveren
ondernemers veelal om naar de rechtbank te gaan en het lot van hun onderne-
ming in handen van rechters(-commissarissen) en bewindvoerders te leggen, om
daarmee ongewenst de controle over de onderneming te verliezen. Maar ook om

5 Zie M. Blatz, K.J. Kraus en S. Haghani (ed.), Corporate Restructuring. Finance in Times of Crisis,
Berlin/Heidelberg: Springer 2006, p. 77-87.
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de problemen in de openbaarheid te brengen, met als gevaar en gevolg een zoge-
heten selffulfilling prophecy, doordat belanghebbenden hun handen van de onder-
neming aftrekken vanwege de angst om verhoogde financiële risico’s te lopen.6

De voorgestelde Insolventiewet kan hier geen verandering in brengen, zelfs niet
met een stille bewindvoerder die weliswaar niet in het openbaar optreedt, maar
als ik het Voorontwerp goed begrijp vergaand de controle over de onderneming
overneemt. Dat is geen ‘wortel’ voor een onderneming, maar toch eerder een
‘stok’, waardoor de cirkel rond is. Ondernemers wachten met ingrijpen en gaan
pas echt wat doen als de liquiditeit zodanig onder druk staat dat opgehouden
wordt te betalen, dan wel dit wordt voorzien. Surseance van betaling is de
beoogde uitvlucht, maar werkt vervolgens niet, omdat de openbaarheid van de
procedure leveranciers, klanten en financiers doet besluiten om de relatie met de
onderneming te verbreken. Het fundament onder de onderneming, voor zover
nog aanwezig, is dan verdwenen.

De enige manier om het vorenstaande scenario te voorkomen, is een vroegtijdige
ingreep – liefst uiterlijk zo snel mogelijk in een winstcrisis – waarbij de focus
enerzijds op herstructurering van de bedrijfsactiviteiten ligt en anderzijds op con-
flictmanagement en onderhandeling (voor zover op dat moment al nodig) met de
schuldeisers. Uit empirisch onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt namelijk
dat het succes van reddingsoperaties van bedrijven in financiële moeilijkheden tot
de volgende factoren is terug te brengen. Allereerst dient bij ondernemers sprake
te zijn van een vroegtijdig en noodzakelijk besef dat snel tot een adequate ingreep
in de organisatie moet worden gekomen. Een integraal turnaround-plan dient te
worden ontwikkeld – zowel op strategisch, operationeel als financieel vlak – waar-
bij duurzame waardecreatie centraal staat. Ten tweede dienen belangrijke finan-
ciers – banken en grote leveranciers – vertrouwelijk in het herstelproces te wor-
den betrokken. Bij hen moet draagvlak worden gecreëerd voor het te volgen sane-
ringstraject. Ook dient tijdens de turnaround actief over de voortgang te worden
gecommuniceerd en zal uitdrukkelijk moeten worden gezocht naar nieuw risico-
dragend kapitaal, om daarmee gedwongen kwijtschelding van schulden door cre-
diteuren zo veel mogelijk te vermijden. Op deze manier worden relationele en
balansverhoudingen hersteld en ontstaat de gewenste basis voor levensvatbaar-
heid.7

De Turnaround Kamer van de rechtbank

De surseance van betaling werkt niet en zal ook nooit werken. Zelfs het veelgepre-
zen reorganisatie-instrument Chapter 11 – dat gezien kan worden als de Ameri-
kaanse evenknie van surseance van betaling en als ‘progressief’ voorbeeld dient
voor veel landen, waaronder Nederland – blijkt als zelfstandig reorganisatiemid-

6 Zie onder andere A.M. van Amsterdam, Insolventie in economisch perspectief (diss. Amsterdam
VU), Schoordijk Instituut, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, p. 160 e.v.

7 Zie onder meer J.A.A. Adriaanse, Restructuring in the Shadow of the Law. Informal reorganisa-
tion in the Netherlands, Deventer: Kluwer 2005.
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del in de praktijk amper relevant te zijn; slechts 2% van de Amerikaanse bedrijven
in zwaar weer gebruikt het, waarvan vervolgens slechts de helft succesvol.8 Toch
bestaat in de meeste economieën, ook in Nederland, de ultieme wens om bedrij-
ven die ‘in de kern levensvatbaar zijn’ – wat dat ook precies mag betekenen – via
reorganisatiewetgeving te behoeden voor faillissement. Hoe deze impasse te
doorbreken? In mijn ogen door niet te focussen op een bestaand systeem dat door
zijn wettelijk verankerde structuur nooit zal kunnen werken, maar door een
nieuwe weg in te slaan. Een informelere weg. Door een alternatief systeem op te
zetten waarin de eerdergenoemde succesfactoren worden benadrukt en de faal-
factoren zo veel mogelijk worden vermeden. Stilte, snelheid, waardecreatie en
herstel van vertrouwen – kortom, de hiervoor genoemde succesfactoren – zijn
daarbij de sleutelbegrippen. Een ‘Turnaround Kamer’ bij de rechtbank zou deze
alternatieve structuur kunnen zijn.

Met een Turnaround Kamer bedoel ik een systeem waarbij ondernemers die in
zwaar weer zijn, kunnen aankloppen bij een gezaghebbende instantie, de recht-
bank, waarna een herstelproces wordt ingezet onder leiding van een rechter. Doel
daarbij is niet om als rechter op de stoel van de ondernemer te gaan zitten, of als
turnaround manager te fungeren, noch is het de bedoeling om een scheidsrechter
te zijn in conflicten tussen de ondernemer, banken, fiscus en/of andere crediteu-
ren. De enige doelstelling is het faciliteren van een safe haven, waarbij de onderne-
mer weet dat toetreding tot deze procedure niet gericht is op het overdragen van
de controle van de onderneming aan derden (lees: bewindvoerder/curator) of dat
problemen in de openbaarheid komen. Daarnaast moeten schuldeisers weten dat
toetreding van een onderneming niet tot een afkoelingsperiode leidt, een
gedwongen akkoord tot kwijtschelding van vorderingen of anderszins dwingende
maatregelen. Nee, de kamer zou bijna letterlijk bedoeld moeten zijn als een plek
van waaruit geschillen worden beslecht en conflicten worden opgelost, maar ook
de plek van waaruit serieuze stappen worden gezet richting een bedrijfseconomi-
sche turnaround van de onderneming (kortom: hoe gaan we weer winst maken?).
Een mechanisme dat ervoor zorgt dat de werkelijk benodigde acties bij een onder-
neming in zwaar weer in gang worden gezet en waarbij de rechter als een onaf-
hankelijke en onpartijdige regisseur fungeert.

De bevreesde race tot collect bij zwaar weer, waarbij elke betrokken partij in plaats
van voor het gezamenlijk belang voor haar eigen rechten en opties kiest, waar-
door vervolgens de bodem onder het bestaansrecht van de onderneming wegvalt,
wordt met een Turnaround Kamer voorkomen. Betrokken partijen kunnen in de
safe haven vrijelijk met elkaar aan een oplossing (workout) werken voor bestaande
en mogelijk toekomstige (betalings)conflicten, evenals overeenstemming berei-
ken over de aannames die gemaakt zijn c.q. worden ten aanzien van de (opnieuw
te bereiken) levensvatbaarheid van de onderneming door middel van het turn-
around-plan en de van daaruit te nemen concrete stappen voor het management.

8 Zie D.G. Baird en R.K. Rasmussen, The End of Bankruptcy, Stanford Law Review, Vol. 55,
2002-2003, p. 751-789 over het falen van Chapter 11 als reorganisatie-instrument in de Vere-
nigde Staten, evenals de ‘disproportionele kosten’ ervan voor (concurrente) crediteuren.
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Ten aanzien van de partijen ‘aan tafel’ in de Turnaround Kamer kan gedacht wor-
den aan: (niet-limitatief en per geval afhankelijk) het management van de onder-
neming in zwaar weer, betrokken (huis)banken, handels- en kostencrediteuren (al
dan niet vertegenwoordigd door een crediteurencommissie), turnaround consul-
tants, accountants, business valuators en overige specialisten (al dan niet aanwezig
namens verschillende betrokken partijen). Met een vertrouwelijke kick-offsessie
wordt de aftrap gegeven voor een hersteltraject voor de onderneming, waarna
betrokken partijen op gezamenlijk overeengekomen tijdstippen wederom bij
elkaar komen om de voortgang te bespreken (en op een bepaald moment eventu-
eel gezamenlijk besluiten om de ‘stekker eruit te trekken’, mocht het herstelplan
onvoldoende materialiseren conform eerder geformuleerde verwachtingen). De
betrokken rechter(-commissaris) fungeert hierbij als regisseur en onder zijn/haar
gezag worden de sessies gevoerd. Technieken van mediation worden daarbij toe-
gepast en indien nodig worden aparte mediationsessies gehouden met individueel
betrokken partijen ten aanzien van specifieke deelconflicten. Vanzelfsprekend
zouden externe mediators binnen de Turnaround Kamer ook een (gedelegeerde)
rol kunnen spelen. Ik realiseer me hierbij dat in Nederland in beginsel niet geko-
zen is voor de mogelijkheid van een rol als rechter-mediator, ik bepleit echter dit
ten aanzien van insolventiezaken wel te doen. Het gezag van een rechtbank en
rechter is daarbij de belangrijkste overweging in een proces waarin vertrouwen,
stilte en samenwerking zo ontzettend belangrijk zijn.

De crux

Waar zit nu de specifieke succesfactor van een Turnaround Kamer in vergelijking
tot surseance van betaling of een door betrokken partijen zelf gecreëerde setting?
De crux zit in de betrokkenheid van de rechtbank als officiële instantie en de
onpartijdigheid en onafhankelijkheid die daarvan uitgaat. Door vroegtijdig, in
stilte en onder leiding van een rechter gezamenlijk aan de bedrijfseconomische
problemen en (dreigende) onderlinge conflicten te werken, waar zijn/haar rol
vooral die van gezaghebbende conflictbegeleider is, ontstaat de gewenste ‘smeer-
olie’ die nodig is om partijen uit hun eigen posities te krijgen richting het geza-
menlijke belang van overleving – waar mogelijk en wenselijk – van de onderne-
ming op korte en lange(re) termijn of een snelle gezamenlijk gedragen (rationele
en objectieve) beslissing tot afbouw, liquidatie en/of doorstart van de onderne-
ming na faillissement. Ook bestaat hiermee een middel om de frustraties en
angsten (op verhoogde risico’s en non-betaling) van betrokken partijen te kanali-
seren. Verder ontstaat hiermee een onderhandelingssituatie waarin het betrok-
ken management op verschillende tijdstippen de voortgang van de gezamenlijk
afgesproken turnaround kan rapporteren. Op deze wijze komt en blijft er vaart in
de operationale turnaround van de onderneming. Te vaak blijven herstelplannen
letterlijk plannen en vindt de noodzakelijke rigoureuze en holistische ingreep in
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de onderneming niet plaats.9 De te plannen cyclus van bijeenkomsten binnen de
Turnaround Kamer disciplineert dan ook en noopt tot ingrijpen op straffe van het
gezamenlijke besluit tot liquidatie. Voor het management zal dit de gewenste
‘wortel’ en ‘stok’ zijn.

Ik realiseer me dat de opzet van Turnaround Kamers bij rechtbanken ongetwijfeld
allerlei praktische en juridische haken en ogen heeft. Gezien de succes- en faalfac-
toren van turnarounds, in relatie tot de (blijvende) lage succesratio van de sur-
seance van betaling, lijkt het me echter wel een serieus te overwegen alternatief.
De praktijk heeft een vertrouwelijk, onafhankelijk, onpartijdig, objectief en
gestructureerd kader nodig. Een safe haven om marktpartijen er samen uit te
laten komen en de gewenste bedrijfseconomische vlucht voorwaarts te maken.
Ervaringen in de Verenigde Staten met court-annexed bankruptcy mediation zijn in
elk geval hoopgevend en ook binnen de Nederlandse context gaan meer en meer
stemmen op om bij zakelijke conflicten en (dreigende) insolventie via alternatieve
wegen tot oplossingen te komen (zie voor zeer lezenswaardige artikelen hierover
onder andere De Nijs Bik, Pel en Van Beukering10). Knelpunten bij de opzet zullen
altijd kunnen worden overwonnen mits een fundamenteel geloof aanwezig is voor
deze gewenste richting – vanuit het idee dat surseance van betaling toch nooit
succesvol wordt – en niet te veel juridische obstakels worden opgeworpen. Een
rechtbank is dé aangewezen plek voor een Turnaround Kamer en hopelijk zal het
daar snel drukker zijn dan in haar Faillissementskamer.

9 Zie onder andere Adriaanse 2005, p. 62 e.v. voor faalfactoren van turnarounds (informele reorga-
nisaties).

10 W.W. de Nijs Bik, Mediation bij insolventieprocedures, TMD 2007, nr. 11, p. 51-62, M. Pel,
Geschilbeslechting en belangenbehartiging op maat in de insolventiepraktijk, Tijdschrift voor
Insolventierecht 2006, nr. 6, p. 205-214 en E.J.M. van Beukering, Zakelijk conflictmanagement
in breed perspectief. Eisen en prikkels vanuit risicomanagement, kostenbeheersing, actualiteiten
ADR/EDR en het juridisch kader, TMD 2010, nr. 1, p. 6-32.
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