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34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband 
met de aanwijzing door de rechtbank van een 
beoogd curator ter bevordering van de 
afwikkeling van een eventueel faillissement en 
vergroting van de kansen op voorzetting van 
een onderneming of van een doorstart van 
rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit 
ondernemingen I) 

Nr. 7  NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 15 februari 2016 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 

a. In onderdeel C, onder 2, wordt «in de drie maanden» vervangen door 
«in het jaar» en «drie maanden» door: een jaar. 

b. Na onderdeel C wordt een nieuw onderdeel Ca ingevoegd, luidende: 

Ca 

In artikel 14, derde lid, wordt na «het beroep en de woonplaats of het 
kantoor van ieder lid van de voorlopige commissie uit de schuldeisers, zo 
er een benoemd is,» ingevoegd: alsmede van de aanwijzing van een 
beoogd curator zo daarvan sprake is geweest in het jaar voorafgaand aan 
de indiening van de aangifte of het verzoek tot faillietverklaring,. 

c. In onderdeel G, wordt «in de drie maanden» vervangen door: in het 
jaar. 

d. Aan het slot van onderdeel I wordt een nieuw artikel toegevoegd, 
luidende: 

Artikel 368 

De indiening van een verzoek tot aanwijzing van een beoogd curator als 
bedoeld in artikel 363 en de toewijzing van een dergelijk verzoek of een 
gebeurtenis die daarmee rechtstreeks verband houdt, zijn geen grond 
voor wijziging van verbintenisrechtelijke rechten of verplichtingen van of 
jegens de schuldenaar, voor opschorting van de nakoming van een 
verbintenis jegens de schuldenaar en voor ontbinding van een met de 
schuldenaar gesloten overeenkomst. 

 
 
 
 
kst-34218-7
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 218, nr. 7 1



Toelichting  

Voor de toelichting bij de voorgestelde wijzigingsbepalingen wordt 
verwezen naar hetgeen hierover is opgemerkt in de nota naar aanleiding 
van het verslag. 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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