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Nagerecht:		
 
Wat kun je allemaal doen wanneer je klant failliet 
dreigt te gaan?  
 
Misschien denk je nu dat je dan sowieso naar je geld 
kunt fluiten. Dat hoeft echter niet altijd het geval te 
zijn. Probeer bij dreigend faillissement van je klant het 
volgende nog te doen:  

• Zoek toenadering bij een andere gezamenlijke 
schuldeiser om samen het faillissement aan te 
vragen voor je klant. Soms brengt dit namelijk 
een dusdanige druk, dat je klant uiteindelijk  
toch (een deel) gaat betalen.  

• Vraag je klant of er zekerheden kunnen worden 
afgegeven (zoals via een ander bedrijf of privé). 

• Wanneer jij een eigendomsvoorbehoud 
hanteert (*tip van de dag: neem een 
eigendomsvoorbehoud op in je algemene 
voorwaarden wanneer je dit nog niet hebt) blijf 
je eigenaar van jouw spullen totdat ze volledig 
zijn betaald.  
Dit betekent dat je tot het faillissement de 
spullen nog kunt ophalen bij je klant.  
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Mocht je klant onverhoopt toch failliet gaan, dan 
adviseer ik je in elk geval de volgende stappen te 
nemen: 

1. Dien je vordering (je openstaande 
factuur/facturen) in bij de curator. 

2. Vraag de omzetbelasting op je facturen bij de 
belastingdienst terug. 

3. Boek jouw vordering af en verwerk in je 
administratie waarom je, je vordering wel of 
niet afboekt. 

4. Check of je voorlopige aanslag nog juist is. 
5. Controleer of in dit geval het retentierecht kan 

worden toegepast (de te leveren zaak nog even 
achterhoudentotdat is betaald en eventueel 
deze zaken verkopen om de eigen openstaande 
facturen mee te voldoen). 

6. Ga na of je de nog niet betaalde goederen terug 
kan halen (recht van reclame).  

7. Wanneer de bestuurder van de B.V. of N.V.  
wist en/of kon weten dat er niet kon worden 
nagekomen, stel deze dan aansprakelijk of 
schakel hiervoor een jurist in.   
 

Mijn tip: Ga bij een (dreigend) faillissement van je klant 
na of je nog rechten kunt uitoefenen naast enkel een 
afwachtende houding aan te nemen en het indienen 
van je vordering bij de curator. Win zonodig juridisch 
advies in. 

Heeft het je weer “gesmaakt”? Blijf me dan volgen. 
Binnenkort volgt er weer een nieuwe menukaart-serie 
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