
VRAG EN LIJ ST VO OR  RIS ICO INSCHAT TIN G 
FAILL ISSEMENT 

 
 
Algemeen 

01 Is het aandelenkapitaal correct volgestort? 
02 Wanneer is de vennootschap opgericht?  
03 Is er een register met notulen en besluiten van het bestuursvergaderingen en van de 

aandeelhoudersvergadering? 
04 Zijn er recentelijk overeenkomsten ondertekend?  
05 Zijn de jaarrekeningen (tijdig) gepubliceerd bij het handelsregister? 
06 Is er sprake van een verplichte accountantscontrole en zo ja, is een goedkeurende verklaring 

verschaft? 
07 Wat stond in de (eventuele) managementletter? 
08 Is de administratie deugdelijk bijgehouden en kan die op korte termijn worden geproduceerd? 
09 Waar wordt de administratie bewaard? 
10 Zijn er overdrachten van schulden en/of vorderingen geweest? 
11 Zijn tot de goodwill van de vennootschap behorende projecten en/of onderhanden werk 

overgenomen of voortgezet door bij de vennootschap betrokken derden? 
12 Zijn bedrijfsonderdelen of deelnemingen afgestoten? 
13 Zijn er reorganisaties geweest? 
14 Zijn er financiële herstructureringen geweest? 
15 Is de vennootschap in de afgelopen jaren betrokken geweest bij transacties die niet zijn verricht 

in het kader van de normale bedrijfsuitoefening (bijvoorbeeld de verkoop van een 
bedrijfspand/activa/aangaan van een borgtocht)? 

16 Zijn in de afgelopen drie jaar door de vennootschap gesloten contracten overgedragen aan 
derden? Zo ja, graag een overzicht van de betreffende contracten, de overnemende partijen, 
datum van overneming van het contract en de betaalde vergoeding voor de contractsovername. 

17 Heeft mededeling aan de contracterende partij plaatsgevonden? 
18 Zijn in de afgelopen jaren activa van de vennootschap vervreemd beneden de getaxeerde 

waarde of waarde in het economisch verkeer? Zo ja, welke activa? 
19 Wat zijn volgens u de oorzaken van het faillissement?  
20 Welke maatregelen hebt u genomen om die oorzaken tegen te gaan? 
21 Vanaf welk moment was het voor u duidelijk dat het faillissement niet meer was te voorkomen? 
22 Hebt u voor de faillietverklaring overleg gevoerd met gelieerde (rechts)personen over de 

financiële situatie van gefailleerde? Zo ja, met wie en wat is daarover besproken/afgesproken. 
 

Betrokkenheid gelieerde partijen 
23 Bent u in privé of zijn aan u gelieerde (rechts)personen de afgelopen jaren ook nog op een (of) 

andere wijze bij vennootschap en/of haar onderneming en vice versa in zakelijk opzicht 
betrokken (geweest)? Bijvoorbeeld: uit hoofde van aandeelhouderschap, financiering, (ver)huur, 
afnemer van zaken of diensten, leveranties van zaken, diensten, borgtocht, et cetera.  

24 Zijn de afspraken daarover schriftelijk vastgelegd?  
25 Hebt u in privé of hebben aan u gelieerde (rechts)personen in de afgelopen jaren eigendommen 

ten behoeve van de vennootschap verpand of verhypothekeerd, bijvoorbeeld vanwege 
borgtocht of (achtergestelde) geldleningen of anderszins? Zo ja, wanneer en hoe?  

26 Heeft de vennootschap in de afgelopen jaren eigendommen ten behoeve van u in privé of 
gelieerde (rechts)personen verpand of verhypothekeerd, bijvoorbeeld vanwege borgtocht of 
(achtergestelde) geldleningen of anderszins? Zo ja, wanneer en hoe?  

27 Hebt u in privé of hebben aan u gelieerde (rechts)personen in de afgelopen jaren al dan niet in 
rekening-courant geld geleend van of aan de vennootschap? Zo ja wie?  

28 Zijn in de afgelopen jaren tussen de vennootschap en u in privé of aan u gelieerde 
(rechts)personen op enigerlei wijze vorderingen over en weer verrekend? Zo ja, wanneer en hoe 
is dit gebeurd? 

29 Zijn in de afgelopen jaren tussen u in privé en aan u gelieerde (rechts)personen vorderingen 
over en weer verrekend? Zo ja, wanneer en hoe is dit gebeurd? 

30 Hebt u in privé of hebben gelieerde (rechts)personen in de afgelopen jaren activa aan of van de 
vennootschap vervreemd? 



31 Hebt u gelieerde (rechts)personen over de indiening van de faillissementsaanvraag op de 
hoogte gesteld? Zo ja, wanneer en hoe? 

32 Zijn door betrokkenen (aandeelhouders, directeuren, groepsmaatschappijen etc.) borgtochten 
en/of bankgaranties ten gunste van de vennootschap afgegeven? 

33 Zijn er op andere wijze toezeggingen gedaan of verwachtingen gewekt? 
34 Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld? 
35 Is er een bestuurdersverzekering? Zo ja, wie vallen onder de dekking en hoe lang bestaat 

dekking in faillissement? 
36 Zijn er personen, niet ingeschreven in het handelsregister, betrokken geweest bij het feitelijk 

bestuur van de vennootschap?  
37 Wat is de rol van de aandeelhouders, holding, commissarissen? 
38 Is decharge aan het bestuur verleend en zo ja, waarover strekt die zich uit? 
39 Zijn er (mede) bestuurders aan wie verwijten kunnen worden gemaakt? 
40 Was er een interne taakverdeling? 
41 Maakt de vennootschap deel uit van een concern? 
42 Is er onderlinge financiële verwevenheid en afhankelijkheid? 
43 Zijn er jaarrekeningen geconsolideerd? 
44 Is een 403-verklaring afgegeven of ingetrokken? 
45 Heeft een groepsmaatschappij zich op enige wijze verbonden voor de schulden van de 

vennootschap? 
46 Zijn er intra-concern rekening-courantverhoudingen? 
47 Zijn er rekening courant verhoudingen met bestuurders en/of aandeelhouders? 
48 Welke contractuele relaties bestaan er met zusters en/of bestuurders en/of aandeelhouders? 
49 Zijn deze overeenkomsten schriftelijk vastgelegd? 
50 Hebben zusters en/of bestuurders en/of aandeelhouders schulden aan de vennootschap? 
51 Zijn er intra-concern betalingen gedaan of hebben verrekeningen plaatsgevonden? 
52 Zijn er betalingen gedaan aan, of hebben verrekeningen plaatsgevonden met bestuurders en/of 

aandeelhouders? 
53 Hebben er verrekeningen plaatsgevonden tussen de vennootschap en andere betrokken 

partijen, waaronder met name groepsmaatschappijen, aandeelhouders, directeuren etc.?  
54 Hebben in dit verband overdrachten van schulden en/of vorderingen plaatsgevonden? 
55 Heeft de vennootschap betalingen aan één van de bovengenoemde betrokken derden gedaan, 

en zo ja welke en in hoeverre waren deze betalingen onverplicht? 
56 Zijn er op enige wijze transacties geweest tussen de vennootschap en gelieerde partijen 

(bestuurders, aandeelhouders, feitelijk bestuurders, familie, zuster- of moedervennootschappen, 
etc.)? 

57 Hebben er betalingen plaatsgevonden aan de betrokken derden op het moment dat het 
faillissement reeds was aangevraagd en de betrokken partijen daarvan reeds kennis droegen? 

 
Financiële situatie 

58 Is er een moment aan te wijzen waarop toezichthouders (aandeelhouders, raad van 
commissarissen, maar ook bestuur) wist dat sprake was van onvoldoende solvabiliteit en/of 
liquiditeit?  

59 Zijn er beslagen gelegd? 
60 Lopen er procedures? 
61 Zijn er aanmaningen, incassobureaus, brieven van deurwaarders, advocaten? 
62 Zijn er financierings- en/of kredietovereenkomsten getekend? 
63 Is er (bancair) krediet, zijn er zekerheidsrechten gevestigd? 
64 Zijn op naam van de vennootschap overeenkomsten aangegaan op een moment dat de directie 

en/of feitelijk bestuurder wist of had moeten weten dat de vennootschap niet of waarschijnlijk 
niet in staat zou zijn deze na te komen? 

65 Is sprake van selectieve (wan)betaling? 
66 Is een akkoord mogelijk? 
67 Welke jaaromzetten en resultaten werden in de afgelopen drie jaar geboekt? 
68 Welke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld voor dubieuze debiteuren en reorganisatie, zijn 

getroffen? Wanneer? 
69 Is in de afgelopen drie jaar dividend uitgekeerd? Zo ja, aan wie en hoeveel? 



70 Hebben aandeelhouders op andere wijze dan dividenduitkering betalingen van de vennootschap 
ontvangen?  

71 Op welke wijze en in overleg met wie werden in de afgelopen zes maanden de inkomsten en 
uitgaven van de vennootschap begroot (budgettering)? 

72 Op welke wijze, wanneer en in overleg met wie werden in de afgelopen zes maanden betalingen 
aan crediteuren gedaan? 

73 Is in het laatste jaar overleg gevoerd met de bank over de financiële situatie van de 
vennootschap? Zo ja wanneer vond dat overleg plaats en wat is daarin besproken?  

74 Hebt u met de bank afspraken gemaakt in verband met de financiële situatie van de 
vennootschap? Zo ja, wat hielden die afspraken in?  

75 Is met de bank overleg gevoerd over de faillissementsaanvraag en de mogelijkheden een 
faillissement te voorkomen? Zo ja, wanneer en met wie is het overleg gevoerd? 

76 Wat waren de resultaten van dat overleg? 
77 Op welk moment (specifieke datum) en op welke wijze is de bank in kennis gesteld van de 

faillissementsaanvraag?  
78 Welke acties hebben naar aanleiding van die kennisgeving door u en de bank plaatsgevonden? 
79 Zijn in de afgelopen jaren crediteuren anders dan door betalingen in geld voldaan (bijvoorbeeld 

door afgifte van goederen). Zo ja welke? 
80 Is in de afgelopen drie jaren actief van de vennootschap verkocht op zodanige wijze dat de 

koopprijs is verrekend met de vordering van de koper op de vennootschap? Zo ja, wanneer en 
welke actief betreft het? Is dit schriftelijk vastgelegd? 

81 Is in de afgelopen jaren actief van de vennootschap verkocht waarbij de koopprijs in zodanige 
wijze is voldaan dat deze is gestort op de bankrekening van de vennootschap met een 
debetstand? Zo ja, wanneer is dit gebeurd en welk actief betreft het? Indien de afspraken 
schriftelijk zijn vastgelegd wederom graag kopieën hiervan bijvoegen. 

82 Aan welke debiteuren is het afgelopen jaar een creditnota gestuurd en waarom? Graag alleen 
informatie terzake creditnota's voor bedragen boven EUR 1.000.  

83 Is de bank van deze crediteringen op de hoogte gesteld? 
84 Bezit of bezat de vennootschap gedurende de maanden voorafgaande aan het faillissement 

andere activa of passiva dan die blijken uit de administratie of recente balans? 
85 Is er kasgeld aanwezig? 
86 Zijn zaken geleverd aan failleerde, die eigendom zijn gebleven en waarop een 

eigendomsvoorbehoud rust? 
87 Zijn er nog over eigendommen van derden in de bedrijfsruimte van gefailleerde aanwezig (te 

denken valt onder meer aan zaken die geleend, in bruikleen gegeven, geleased en/of gehuurd 
zijn). Zo ja welke zaken betreft dit en van wie zijn deze zaken?  

88 Hebben in de laatste 30 dagen voor de faillietverklaring nog betalingen door gefailleerde aan 
derden plaatsgevonden op basis van een automatische incasso? Zo ja, wie van hen is betaald 
en op welk rekeningnummer, welk bedrag betreft het en van welke bankrekening van 
gefailleerde is dit bedrag afgeschreven? 

 
Fiscaal 

89 Zijn er belastingschulden? Zo ja, wat is de betalingsachterstand en is (tijdig) betalingsonmacht 
gemeld? 

90 Maakt de vennootschap deel uit van een fiscale eenheid (VpB of Omzetbelasting)? Zo ja, zijn 
andere lichamen van deze fiscale eenheid in gebreke met betalingsverplichtingen jegens de 
fiscus?  

91 Moet de eventuele fiscale eenheid worden ‘ontvoegd’? 
92 Is er compensabel verlies? 
93 Hoe groot is de totale schuld aan de Belastingdienst? 
94 Zijn in de afgelopen jaren na het ontstaan van deze belasting- en de premieschulden nog 

schulden aan andere crediteuren voldaan die ouder zijn dan deze schulden? Zo ja, graag 
kopieën van de betreffende binnengekomen facturen bijvoegen.  

95 Heeft de Belastingdienst (bodem)beslag gelegd? Zo ja, wanneer en waarom? 
96 Tot wanneer zijn de aangiften vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting gedaan? 

(Graag recente aangiften bijvoegen). 
97 Bestaan er nog aanspraken op belastingteruggaven?  
98 Zijn aan de Belastingdienst, in het kader van een betalingsregeling zekerheden verstrekt?  



99 Heeft bij de vennootschap in de afgelopen periode nog een (boeken)onderzoek plaatsgevonden 
door de Belastingdienst? Zo ja, wanneer en wat was het gevolg waarvan?  

100 Lopen er nog bezwaar- en beroepsprocedures tegen aanslagen en/of premie nota's?  
101 Heeft de vennootschap een G-rekening? En zo ja, verwacht u nog betalingen en zo ja, welke? 
102 Lopen derden het risico aansprakelijk te worden gesteld voor schulden in verband met de G-

rekening uit hoofde van ketenaansprakelijkheid of inlenersaansprakelijkheid?  
 
Voortzetting/doorstart 

103 Zijn er essentiële leveranciers bereid tot het voortzetten/verstrekken van leverancierskrediet? Zo 
ja, welke leveranciers en welke voorwaarden stellen zij? 

104 Wat is de financieringsbehoefte om de onderneming een korte termijn voort te kunnen zetten?  
105 Is met een potentiële koper (van delen) van de onderneming van gefailleerde contact geweest? 

Zo ja, welke biedingen zijn daarbij gedaan en door wie? 
106 Is met de bank overleg gevoerd over voortzetting en/of eventuele doorstart van de 

onderneming? Zo ja, wanneer en met wie heeft overleg plaatsgevonden? 
 
Overeenkomsten  

107 Hoeveel werknemers zijn in dienst?  
108 Tot en met wanneer is het salaris inclusief pensioenpremie van het personeel betaald?  
109 Zijn er op dit moment werknemers in dienst die vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid    niet of 

niet volledig kunnen werken?  
110 Zijn er schulden aan UWV? 
111 Over welke bedrijfsruimten beschikt de vennootschap? 
112 Wordt de bedrijfsruimte of andere ruimte gehuurd? 
113 Is sprake van onderhuur? 
114 Tot en met wanneer is de huur betaald? 
115 Is aan de verhuurder een borgsom of een bankgarantie verstrekt? Zo ja, tot welk bedrag en is 

deze al geclaimd?  
116 Is de huurovereenkomst reeds geëindigd? 
117 Is er reeds ontruiming aangezegd door de verhuurder?  
118 Zijn op kosten van gefailleerde in het gehuurde zaken aangebracht? 
119 Welke verzekeringen heeft de vennootschap? 
120 Tot en met wanneer zijn de premies betaald? 
121 Is er een achterstand in de betaling van gas/water/licht/telefoon/alarm?  

 
*** 

 


