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RECHTSPRAKTIJK BEGINT RECESSIE OOK TE VOELEN, EN PROFITEERT DAARVAN 
 

De een z’n dood 
 
De economische recessie komt er aan – en hoe. De juridische wereld maakt zich op voor nieuwe 
klanten en nieuwe kansen. Op sommige fronten is het nog rustig. Maar het is stilte voor de storm. 
 
© Michel Knapen 
 
Business as usual bij de meeste Nederlandse advocatenkantoren. De kredietcrisis, die het Nederland-
se bedrijfsleven langzamerhand knap nerveus maakt, lijkt de advocatuur vooralsnog niet te treffen. 
Waar in het bedrijfsleven de orderportefeuilles akelig leeg raken, hoeft er in de advocatuur nog geen 
arbeidstijdverkorting te worden aangevraagd. “Werk zat”, “we zitten niet met onze duimen te draai-
en”, en “de kredietcrisis biedt vooral kansen”, zijn veel gehoorde uitspraken na consultatie van menig 
advocaat. De een z’n dood is het brood voor de jurist. En waar dat nog niet geldt, wachten advoca-
ten, gerechtsdeurwaarders en rechtbanken rustig af tot de recessie echt toeslaat. Want dan is het 
alle hens aan dek. 
Neem Baltes Cremers, een klein advocatenkantoor in Tilburg. De kredietcrisis heeft er nog niet toe 
geleid dat de twee advocaten worden overspoeld met ontslag- en faillissementszaken. “Ik heb er 
goed zicht op, en kan niet zeggen dat het aantal faillissementen in ons arrondissement – Breda – is 
toegenomen”, zegt mr. Roger Baltes. “Ook zie ik weinig extra ontslagzaken. Werkgevers die dat 
overwegen zullen extra geld moeten reserveren voor ontslagvergoedingen, en dat is er nu niet.” 
Maar zit Baltes met bankbestuurders om de tafel, dan merkt hij dat ze dáár wel wat zenuwachtig zijn 
geworden. “Banken willen graag kort geld. Zijn bedrijfsschulden opeisbaar geworden, dan hebben ze 
liever de zekerheid dat ze vandaag een deel van de vordering krijgen, dan het totale bedrag over een 
jaar.” 
Een vergelijkbaar verhaal wordt verteld bij het Groningse kantoor Overes, waar zes van de negen 
advocaten zich bezighouden met insolventies. Maar méér faillissementen dan voorheen? Advocaat 
mr. Jan de Vries heeft het nog niet gemerkt, “die komen midden van dit jaar wel”. Ook bij Damsté 
Advocaten (Enschede en Almelo) hoeft de sectie Faillissementsrecht nog geen overuren te maken. 
Mr. Norbert Hijmans: “Maar ik ben er wel klaar voor.” De grote klap verwacht hij aan het einde van 
het tweede kwartaal. “Nu zijn bedrijven nog bezig met hun jaarrekeningen. Maar uiteindelijk gaat het 
niet om winst, verlies of de balans, maar om de liquiditeitspositie. En die is vaak niet al te best.” 
Mr. John Molenaar werkt op de sectie Fusie en overname van Van Diepen Van der Kroef advocaten. 
De berichten over een instortende overnamemarkt (75 deals in het vierde kwartaal van 2008, tegen 
187 in het zelfde kwartaal een jaar eerder) mogen dan wel desastreus klinken, Molenaar merkt er 
nog niet zo veel van. “Wij zitten hier geen duimen te draaien”, zegt hij over zichzelf en zijn twintig 
collega’s van de sectie. “Met onze sectie hebben we dan ook niet alleen gewed op overnames, we 
doen ook veel ander vennootschapsrecht.” En daar kan het wel eens drukker worden. “Juist in deze 
tijden zijn aandeelhouders kritischer en moeten contracten scherper worden bewaakt. Collega’s die 
zich bezighouden met vennootschapsbestuur krijgen daarmee extra werk. Daar komt bij dat nu be-
drijven goedkoop in de markt staan, het interessant is om ze over te nemen. Tot slot doen wij vooral 
de MKB-plus bedrijven. Dat zijn vaak familiebedrijven, en als de zoon of dochter het bedrijf niet wil 
overnemen, moet er een andere overnamepartner worden gezocht. Dat blijft, crisis of niet.” Van 
Diepen Van der Kroef heeft wel één voorzorg genomen, zegt Molenaar: de sectie Insolventie heeft 
haar capaciteit alvast uitgebreid. 
 
Flexibel 
Meer werkdruk kunnen advocaten best aan, denkt advocaat mr. Jako van Hees (De Brauw Blackstone 
Westbroek) en voorzitter van Insolad, de vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het 
insolventierecht. “De faillissementsafdelingen zijn bij de meeste advocatenkantoren de laatste jaren 
wat afgebouwd omdat het overal goed ging met de economie. Maar advocaten zijn flexibel. Mensen 
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die bij de afdelingen ondernemingsrecht werken, en die voorheen fusies & overnames deden – daar 
is het nu rustiger – stappen nu over naar de faillissementsafdelingen. Je ziet dat bij kantoren als Lo-
yens & Loeff en Nauta Dutilh. Daar hebben ze met het oog op de gevolgen van de kredietcrisis spe-
ciale restructuring-teams opgezet. Mensen die in zo’n team zitten, zaten voorheen bij de secties fi-
nance en M&A.” Bij Van Hees’ eigen kantoor is het aantal compagnons dat adviseerde over faillisse-
menten (waaronder Van Hees zelf) verdubbeld naar vier. Daarnaast worden er meer mensen opge-
leid. 
Is bij de advocatuur nog geen verhoogde activiteit te bespeuren, de gerechtsdeurwaars hebben wel 
al te maken met een wat toegenomen werkaanbod, stelt mr. John Wisseborn, voorzitter van de Ko-
ninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtdeurwaarders. Niet zozeer dat er nieuwe klanten bijkomen, 
wel omdat bestaande klanten actiever achter hun geld aangaan. “In de bancaire sector bijvoorbeeld 
dreigen de debetstanden op te lopen. Nu het voor financiële instellingen moeilijker wordt geld aan te 
trekken via de kapitaalmarkt, zie je een verhoogde aandacht voor de invordering bij opeisbare porte-
feuilles.” 
Het zijn niet alleen de ‘kleine’ particulieren met relatief beperkte schulden die nu een bezoek van de 
gerechtsdeurwaarder krijgen. Ook het bedrijfsleven ontkomt er niet aan, en daarbinnen zijn het 
vooral de autodealers die het zwaar hebben. Gerechtsdeurwaarders moeten nogal eens uitrukken 
om auto’s, die aan de bank verpand zijn, van de terreinen weg te halen, weet Wisseborn. 
De zaken die zich in de toekomst gaan aandienen zouden wel wat complexer kunnen zijn. “Tot voor 
kort hadden bedrijven en banken de neiging om betwiste zaken af te boeken. Het innen van een vor-
dering kostte vaak meer geld dan het opleverde. Maar nu gaan ze ook achter deze betwiste vorde-
ringen aan, wat juridisch soms ingewikkeldere kwesties zijn.” 
 
Schulden 
Opmerkelijk genoeg merkt het bureau Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) zo goed als 
niets van de kredietcrisis. Maar het duurt dan ook altijd een tijdje voordat mensen die met schulden 
te maken krijgen in de Wsnp belanden. “Minstens een jaar”, zegt drs. Han von den Hoff, manager 
Wsnp bij de Raad voor Rechtsbijstand in ’s-Hertogenbosch. “We hebben zelfs te maken met een da-
ling van veertig procent van mensen die tot de Wsnp worden toegelaten.” Maar dat heeft niets te 
maken met de kredietcrisis maar alles met een wetswijziging die de drempel om in de schuldsanering 
te belanden fors heeft opgetrokken. 
De verhoogde activiteit van banken om schulden te innen, zoals John Wisseborn het schetst, daar 
merkt Von den Hoff ook niets van. “Banken krijgen hun geld altijd wel van de burger, want die be-
taalt met zijn pinpas de boodschappen. Burgers kunnen besluiten om de huur een maand niet te 
betalen en dat later in te halen, omdat ze ervan uitgaan dat ze niet direct op straat worden gezet. En 
als de telefoonmaatschappij hen afsluit omdat de rekening niet is betaald, nemen ze wel een andere 
provider. Maar ze kunnen niet besluiten om de bank niet meer te betalen, want dan kunnen ze geen 
boodschappen meer doen.” Pas wanneer burgers massaal hun banen gaan verliezen, zullen zij vaker 
bij Von den Hoff aankloppen, verwacht hij. “Een ontslag is een van de belangrijkste oorzaken voor 
het ontstaan van schulden.” 
Waar de gevolgen van de kredietcrisis al wel goed merkbaar zijn, is op de afdelingen Insolventies van 
de rechtbanken. Een goed voorbeeld is Arnhem, waar Rose-Marie Boon als rechter-commissaris in 
faillissementen werkt. De laatste drie maanden van 2008 lieten al veertig procent méér faillissemen-
ten zien dan de eerste negen maanden van dat jaar, en ook het aantal surséances nam in die tijd fors 
toe. De groei werd in de eerste week van 2009 zelfs doorgezet. Desondanks kende 2008 minder fail-
lissementen en schuldsaneringen dan voorheen: in het arrondissement Arnhem waren dat 900 insol-
venties in 2008 tegenover 1900 in de jaren 2004 en 2005. Deels valt dat te verklaren door wijzigingen 
in de Wsnp op 1 januari 2008, aldus Boon. Die leidde aan de ene kant tot minder schuldsaneringen 
en er werden minder ‘mislukte’ schuldsaneringen omgezet in een faillissement. Voor de wetswijzi-
ging werden alle mislukte schuldsaneringen ambtshalve in een faillissement omgezet. 
De faillissementen vielen vooral bij kleinere ondernemers en eenmanszaken. Boon: “Makelaars en 
bouw- en metaalbedrijven vielen om, die faillissementen zijn dan ook duidelijk crisisgerelateerd. 



3 

 

Kwekerijen gingen failliet – maar dat was vooral door de hoge energieprijzen – drukkerijen en een 
enkel uitzendbureau.” 
 
Werkdruk 
Van het toegenomen aantal faillissementen, zoals rechter-commissaris Rose-Marie Boon die op haar 
bureau krijgt, heeft Jako van Hees nog weinig gemerkt. Waarschijnlijk omdat hij bij De Brauw Black-
stone Westbroek werkt, en dat kantoor is vooral huisadvocaat van grote bedrijven, en niet van het 
MKB waar nu de eerste slachtoffers vallen. 
Dat wil niet zeggen dat insolventieadvocaten, die aangesloten zijn bij Insolad, geen extra werkdruk 
voelen, zegt Van Hees, die voorzitter is van Insolad. Veel advocaten zijn ingezet bij banken die in de 
problemen zijn gekomen, zoals Lehman Brothers en Icesave. “Daarnaast zijn ze ingezet bij de red-
dingsmaatregelen van Wouter Bos, om kapitaalinjecties bij ING en Aegon te begeleiden. Ook dat 
doen vooral advocaten van de grote kantoren. De staat wil weten hoe er wordt geïnjecteerd en of 
dat zorgvuldig genoeg verloopt. Dat zijn juridische hoogstandjes voor insolventieadvocaten, die niet 
alleen komen kijken nadat een bedrijf is omgevallen maar ook adviezen geven voordat er sprake is 
van faillissementen.” 
Maar ook andere advocaten kunnen volop aan de bak, denkt Van Hees, tevens hoogleraar Financie-
ring, zekerheden en insolventie aan de Radboud Universiteit. In de loop van het jaar verwacht hij de 
grote golf ontslagen. “Maar nu al wordt er enorm gesaneerd in het personeelsbestand. De arbeids-
rechtafdelingen van advocatenkantoren hebben het erg druk met collectieve en individuele ontsla-
gen. Dat was al zichtbaar direct na 15 september, toen de kredietcrisis begon.” Daarnaast bespeurt 
ook Van Hees, net als advocaat Molenaar van Van Diepen Van der Kroef, meer aandacht voor con-
tracten. “Ondernemingen kijken daar kritischer naar. Ze willen weten wat er gebeurt als een leveran-
cier of een afnemer omvalt. Ik merk zelf dat bedrijven naar zorgvuldige contractrelaties zoeken. Oude 
overeenkomsten worden waar mogelijk opgezegd en er worden nieuwe contracten aangegaan, die 
de belangen van het bedrijf beter beschermen. Die contracten hebben kortere betalingstermijnen en 
beter geredigeerde bepalingen met zekerheidsrechten.” 
De faillissementen die Van Hees nu ziet, wijken wel af van de ‘traditionele’ insolventies uit voorgaan-
de jaren. Eerder ontstonden er bij het MKB faillissementen doordat er problemen waren met de af-
zetkant: markten die wegvielen, producten die niet deugden, mismanagement. Dat geldt nog steeds, 
maar er is iets bijgekomen. “Nieuw is dan nu ook de passiefzijde voor problemen zorgt. Tot vorig jaar 
was geen enkel product zo goedkoop als geld, maar nu is de financierbaarheid van de onderneming 
een ingewikkeld vraagstuk geworden. Aan de passiefzijde zijn nu de saneringen nodig, doorstarten 
zullen dan ook vaker voorkomen dan in het verleden.” 
 
Sentimenten 
Hoewel het op sommige fronten in de juridische wereld nog rustig lijkt, komt er wel een klap aan. Zo 
zegt gerechtsdeurwaarder John Wisseborn wel dat hij niet ‘in de glazen bol kan kijken’, maar hij ver-
wacht wel een verdere toename van de deurwaardersactiviteiten. “Maar dat heeft weer meer te 
maken met sentimenten en zenuwen, dan met de feitelijke toestand van de economie. Er zijn im-
mers nog geen massaontslagen gevallen en voor de gewone mensen is er eigenlijk nog weinig veran-
derd. Bij de meeste Nederlanders is er nog geen sprake van een liquiditeitskrapte.” 
Mocht de crisis in alle hevigheid toeslaan, de deurwaarderij is er klaar voor. “We zijn bedreven in het 
aanpakken van grote aantallen zaken en meer dan andere takken van sport in de juridische wereld 
zijn we vergaand geautomatiseerd. Pieken kunnen we dus goed opvangen.” 
Bij de rechtbank Arnhem is het al drukker op de afdeling Insolventies. Rechter-commissaris Boon 
denkt echter niet dat haar afdeling zich op personele uitbreiding gaat richten. Er werken nu zeven-
tien mensen, waaronder vier rechters. “Toen in 2008 het aantal faillissementen en schuldsaneringen 
daalde, hebben we één vacature niet ingevuld en een minder groot beroep op zittingsrechters uit 
een ander team gedaan dan voorheen. Ik heb navraag gedaan bij andere rechtbanken en we ver-
wachten een minimale stijging van het aantal faillissementen van twintig procent. Minimaal. Gray-
don komt zelfs uit op veertig procent. Eén tiende van het MKB houdt rekening met een faillissement, 
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voornamelijk omdat ze onvoldoende kredieten kunnen krijgen voor investeringen. Maar als dat alle-
maal doorgaat, dan kunnen onze vier rechters-commissarissen het werk nog goed aan. Wel moeten 
we het ondersteunend personeel versterken.” 
Ook Han von den Hoff bij het nu nog rustige Bureau Wsnp vermoedt dat het over een jaar allemaal 
anders kan zijn. “Op dit moment hebben we een tekort aan zaken. Het bestand aan bewindvoerders 
kan vijftienduizend zaken aan, vorig jaar hebben we er ‘maar’ tienduizend gedaan. Er zit dus rek in. 
Maar het kan ook goed zijn dat bewindvoerders, als ze te lange tijd geen zaken krijgen toegewezen 
van de rechtbank, besluiten ermee te stoppen. Ze kunnen wel een tijdje vooruit met hun lopende 
caseload, maar eens houdt het op. Advocaten staan doorgaans niet te springen om bewindvoerder te 
worden. Misschien als ze een vet faillissement krijgen toegestopt, zijn ze bereid enkele bewindvoer-
derszaken te doen. We moeten de capaciteit aan bewindvoerders dus goed in de gaten houden.” 
 

“Burger gaat verhoogde griffierechten stevig voelen” 
De verhoging van de griffierechten, zoals de minister die heeft aangekondigd, zal méér mensen ver-
der in de problemen helpen en zal de kredietcrisis niet bepaald dempen. Dat zegt John Wisseborn, 
voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtdeurwaarders. “De griffierechten wor-
den voor rechtspersonen méér verhoogd dan voor natuurlijke personen. Dat klinkt sympathiek, om-
dat de minister natuurlijke personen zo wat wil ontzien. Maar het zijn bijna altijd rechtspersonen die 
procederen, zoals woningcorporaties en energiebedrijven. Als die winnen – wat meestal het geval is 
– moet de verliezende partij ook de proceskosten betalen, waaronder het verhoogde griffierecht van 
de rechtspersoon. Voor deze burgers wordt het dan nog moeilijker om hun achterstallige schulden te 
voldoen. Dat effect lijkt de minister over het hoofd te hebben gezien.” 

 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 2, 2009, 
 


