ONDERNEMINGSRECHT
Het laatste nieuws en vaktechnische artikelen over ondernemings- en faillissementsrecht.
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17 augustus 2021

Kun je een bedrijf failliet laten gaan door een
vordering te splitsen?
Een schuldeiser kan het faillissement van een schuldenaar aanvragen. Daarbij
is het wel van belang dat vast komt te staan dat de schuldenaar meerdere
schulden niet... 

FAILISSEMENTSRECHT

17 maart 2021

Accountantskantoor aansprakelijk na advisering over
dividendbesluit
Een curator van een failliete vennootschap houdt een bestuurder
aansprakelijk voor het goedkeuren van een dividendbesluit. De rechtbank
veroordeelt de bestuurder,... 

FAILISSEMENTSRECHT

10 maart 2021

De allereerste WHOA-uitspraak
Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in
werking getreden. Dat de WHOA ook geschikt is voor het mkb blijkt uit de
allereerste uitspraak... 

ALGEMENE VOORWAARDEN

19 februari 2021

Nog meer tips voor betere algemene voorwaarden
Eerder schreef Carolin Vethanayagam het artikel '7 tips voor betere algemene
voorwaarden'. Volg onderstaande aanvullende tips voor nog betere algemene
voorwaarden... 

ARBEIDSRECHT

11 februari 2021

BKR-notering laten verwijderen: het is mogelijk, ook
na faillissement!
Het monster van een BKR-notering kan iemand jarenlang teisteren. Mensen
kunnen geen woning kopen of (kleine) kredietovereenkomsten aangaan. Toch
is het onder omstandigheden... 

FAILLISSEMENTSRECHT

04 september 2020

Actio pauliana: schuldeiser vist achter het net
Loop je risico wanneer je bij een herstructurering alle
dochtervennootschappen verhangt naar een nieuwe vennootschap voor 1
euro? Een schuldeiser vindt van wel,... 

FAILLISSEMENTSRECHT

10 augustus 2020

Kan een oprichter van een vennootschap
aansprakelijk zijn?
De oprichter van Heroesdome BV, een bedrijf dat een zogenoemd
'heldenfestival' wilde organiseren in het Gelredome, wordt door de
evenementenlocatie persoonlijk aansprakelijk... 

ONDERNEMINGSRECHT

20 mei 2020

Uitleg statutaire aanbiedingsplicht
Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld over een eerdere uitspraak van het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de uitleg van een statutaire
aanbiedingsplicht. De kernvraag:... 

NIEUWS

04 mei 2020

'Oprichten bv enorm populair door coronacrisis'
Het lijkt erop dat door de coronacrisis een groeiend aantal ondernemers
besluit om bv's op te richten of een eenmanszaak om te zetten naar een bv
vanwege de rechtsbescherming... 

NIEUWS

17 april 2020

Werkgevers trekken opnieuw aan de bel over
faillissementswet
De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die faillissementen
makkelijker kan voorkomen, moet vanwege de coronacrisis versneld door de
Tweede en Eerste Kamer... 

ONDERNEMINGSRECHT

19 maart 2020

Schadeberekening bij mislukte bedrijfsuitbreiding
Afgelopen jaar heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de
manier waarop schade moet worden berekend als een bedrijfsuitbreiding niet
door heeft... 

NIEUWS

18 maart 2020

Insolventiejuristen: 'Voer WHOA zo snel mogelijk in'
Ruim twintig insolventiespecialisten roepen vanwege de coronacrisis in een
open brief op tot het zo snel mogelijk invoeren van de nieuwe Wet
homologatie onderhands... 

FAILLISSEMENTSRECHT

18 februari 2020

Betalingen na faillissementsaanvraag: mag dat?
Een vennootschap die in zwaar weer verkeert dient een verzoek tot
faillietverklaring in. Het faillissement wordt vier weken later uitgesproken. In
de tussentijd... 

WAARDERING ONDERNEMING

11 februari 2020

Is de accountant klaar voor de WHOA?
Voor bedrijven die een te hoge schuldenlast hebben opgebouwd, maar
aantoonbaar over rendabele activiteiten beschikken, was surseance van
betaling tot voor kort het... 

NIEUWS

07 oktober 2019

Meer rechten schuldeisers bij turboliquidaties
Schuldeisers krijgen meer rechten bij zogenoemde turboliquidaties, een
snelle manier van ophe en van een bedrijf. Minister Sander Dekker van
Rechtsbescherming komt... 

NIEUWS

09 juli 2019

'Dwangakkoord' voor bedrijven met schulden
Bedrijven die door een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar
beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog levensvatbaar zijn, kunnen een
'dwangakkoord'... 

NIEUWS

17 juni 2019

Ondernemers beter beschermd bij zakendoen op digitale platforms
Ondernemers hebben voortaan meer zekerheid wanneer zij zakendoen met digitale platforms zoals reserverings- en
vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores.... 
NIEUWS

03 juni 2019

Wetsvoorstel: betere positie werknemers bij
doorstart onderneming
Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart in
principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe eigenaar.
Alleen als er... 

NIEUWS

20 mei 2019

Kabinet onderzoekt nieuwe rechtsvorm sociale ondernemingen
De ministerraad heeft besloten om de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of
maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren. Staatssecretaris... 

ONDERNEMINGSRECHT

10 april 2019

(G)een vergoeding van afgeleide schade?
Een aandeelhouder heeft in de regel geen recht op vergoeding van
zogenaamde 'afgeleide schade'. In een zaak tussen een potplantenbedrijf en
een gemeente deed zich... 

NIEUWS

20 maart 2019

OM start strafzaak vanwege massale fraude met 'plofbv's'
Het OM is maandag een strafzaak begonnen tegen een groep mannen die door
middel van zogenoemde 'turboliquidaties' illegaal miljoenen euro's zouden
hebben opgestreken. 

NIEUWS

22 februari 2019

Wetsvoorstel voor personenvennootschap nieuwe stijl
Het kabinet wil de personenvennootschap aantrekkelijker maken. Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft daartoe
een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Duidelijke... 
FAILLISSEMENTSRECHT

01 februari 2019

Faillissement aanvragen zonder raadplegen
aandeelhouders: mag dat?
Een bestuurder bij een bedrijf dat onbemande helikopters maakt vraagt eind
2011 faillissement aan van het bedrijf zonder aandeelhouders te raadplegen.
De Hoge Raad... 

FAILISSEMENTSRECHT

27 december 2018

Mag een curator onderverhuren als er een verbod tot
onderhuur is?
In zijn uitspraak van 9 november 2018 heeft De Hoge Raad geoordeeld dat een
curator van een failliete huurder persoonlijk aansprakelijk is als de curator
zonder... 

ONDERNEMINGSRECHT

06 november 2018

Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen: een
kennismaking
Op 16 oktober 2018 is de 'Wet bescherming bedrijfsgeheimen' door de Eerste
Kamer aangenomen. Deze wet regelt wat er onder een 'bedrijfsgeheim' wordt
verstaan, tegen... 

NIEUWS

11 oktober 2018

Nieuwe EU-wet om failliet bedrijf te redden
Ondernemers moeten bij een dreigend faillissement de kans krijgen om hun
bedrijf te redden. 

NIEUWS

04 oktober 2018

FNV wint zaak over 'flitsfaillissement'
Het eerder failliet verklaarde transportbedrijf Princen Transmission uit Weert
had na zijn doorstart werknemers verplicht moeten overnemen tegen de
bestaande arbeidsvoorwaarden.... 

ONDERNEMINGSRECHT

16 augustus 2018

Nederlands faillissement van een buitenlandse
vennootschap die niet meer bestaat
Uit een recent arrest van het gerechtshof Den Haag blijkt dat het mogelijk is
een buitenlandse vennootschap die overwegend in Nederland actief was en
vervolgens... 

NIEUWS

26 juni 2018

Eerste Kamer steunt vernieuwde faillissementsprocedure
De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Wet modernisering faillissementsprocedure aangenomen. De wet
moet de afwikkeling van faillissementen makkelijker maken... 
FAILLISSEMENTSRECHT

19 juni 2018

Wanneer erkent of betwist een curator een
ingediende concurrente vordering?
De Hoge Raad heeft in een vrij recente uitspraak meer duidelijkheid verschaft
over de vraag welke vorderingen in een faillissement wel of niet als
concurrente vorderingen... 

Toon meer berichten

