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Samenvatting 

l .  Algemeen, definitie van begrippen 

De overweging om, indien de debiteur nier tot betalen in staat is erdof zijn 
~iem-iogen negatief is, niet onmiddellijk over te gaar1 tot stilleggii~g van hct 
bedrijf en liquidatie van de bedrijfsachviteiten, inau  voor kortere of langere 
duur her bedRjf dmr  de curator woont te laten aetten, is niet nieuw. Sinds de 
invmring van de Monkursotdrrung IfailYissen~ei~tswt) op 14 f e b n i ~  si897 is 
de curator altijd al verpliclat geweest naar eigen iilziclit te besltssen of het be- 
drijf minstens tat de eersle credite~i~nvergadenryg mag worden, zou moeten d 
zelfs rnoei worden voortgezet (s 129 sub 2 van de Econkursordnung). 

2. Winst uit hel voorkzetten van het bedrijf als activa 

t i e  onderneming vali de schukdenaar behoort a19 sarlienhangend vein7iogen tot 
de failliete boedel. Verkoap en liquidatie van de oridex~irterning 81 ondei~vorpen 
aan de conrpetentie van de curator. Dera conipetentie geldt woon. alle goederen 
die direct of indirect voor de bedr~ljfsvoening bestemd zijn. Winst verhegen 
door voortzetting van her bedrijf is een actiefpost op de balans wan de 
onderneming. 

Onder reorganisatie wordt het behoud van de exploitant van de onderneming 
vasraan, gewoonlijk na een voorafgaande sanering die rot herslek van de ren- 
tabiliteit heeA geleid. f i n  overdragende sanering betekent ovedracl-it door de 
curator aan een investeerder van econoinisclie goederen die van belang ~ i j n  
voor de instandhouding van de su-uclui-en van het bedrijf; een dergelijke 
sanering heeft tot gevolg dat het bedrijf op een andere rechtspersoon overgaat. 

3. Vmrtzetking van het bedrijf lange tijd nauwelijks gebruikt 

Het vmrt~etten als instnrmerit tot productiefrnaking en beheer in de hand van 
de cumkor heeft lange tijd in de praktijk geen rol gespeeld. Een op de toenmali- 
ge Bondsrepubliek gericht onderzoek toont aan dal lot 19718; in slechts 4% can 
a11e onderzochte gevallen van insolventie de bedrijven tijdel~jk door dc- curator 
werden voortgi.zei. 

4, Functieverlies van het ins~lven~~et-echt en voortzetting van het 
hedrijf 

Een echl alternatief werd het voortzeliten van het bedrijf pas tegen de achter- 
grond vaia een dreigend verlie\ van de functie van Ieel geldende failliscements- 
recht. In 1983 werden van vier aanvrager) tot faillietverkhari~>g drie bij gebrek 



aan Rnancréle middelen afgewezen. Tegen het systeem indruisende ingrepen in 
de traditionele scheidnng tussen faill~ssements- en bodelvordering, het door de 
toenenlende wcrkloosl~cid ontstane groroien vari op het niveau van 5 59 sub 1 
nr. 2 bevmocirrwhte schulden, evenals de belasting van de aan het faillissenuent 
onderworpen vermogensvoorwerpen met separatierechten, leidden tot 
faillissementen die ziinloos waren door gebrek aan baten. 

5. De dynamische "Sequestraition" 

Door de bevoorrechting van aclrterstallige vorderingen tot betaling van loon en 
salaris over de laatste dne maanden vó6r hel begin van de failllnctverklaring 
(Kankursausfallgeldversicherung) ontstond de beslissende voorwaarde voor 
het in stand houden van insoleente bedrijven in de "'Sequestratioi~s'"-pende, 
omdar het tot dusver geldende prnncipe "zonder geld geen werk" sindsdien op 
~ i j n  minst tijdelijk zijn geldigheid heeft verloren. 

Door de verdere ontwikkeling van de "Sichemngssequestration"" tot "Verwal- 
tungsseqrtestration"' die een dynamisch proces op gang brengt dat over de sra- 
tus quo op het ogenblik van de instelling van de 'Squestration" heen gaat, 
konden vaak pas de voor het begin van een faill~ssementsprocedure noodzake- 
lijke gelden verkregen worden door rniddel van het voort7etten wan her bedrijf 
tijdens de Sequestration. 

De juridisch voorwaairdcn voor de dynamische "'Sequesamtion" zijn door de In- 

solventiepraktijk, literatuur en rechtspraak tegen de passieve wetgever gede- 
fjnieerd en beveiligd. Vooral de rechtspraak heeft de reclitspsitie van de "Se- 
qmester" en de hen1 toegekende, het zuivere beveiligin~gsdoel te boven gaande 
bevoegdheden vorm gegeven. 

Het wezen van de 'Sequecnration'~esaaat volgens die opvattingen niet alleen 
in bewaren en beveiligen, maar sluit dynainicche processen niet uit, vmlzover 
deze geschikt zijn bet met de "Sequesrration" beoogde doel wan her optimale 
behoud van het vermogen te garanderen. 

6 .  Behoud van waasde door voortzetting tijdenis Sequestration 

Ui~gaarndc van het doel wan de "Sequestoatiesn'", narnelijk liet behoud van de 
waarde wan de boedel, is het belangrijke criterium vwoar de beslissing omtrent 
het voortzetten van het bedrijf gedurende de per ide  wan de "Sequestration" her 
instanclhoude~i van de productlie: halffabrikaten of begonnen projecten ai" te 
maken oin zo lwii waarde te behouden. Oif di[ gegarandeerd kan worden, moet 
vastgesteld worden door een berekening van de mogelijke opbrengst tijdens de 
eveirruele "Seques@atic~n"-periode, Bij deze berekening kunnen personeelskos- 
ten builen beschouwing blijven, zolang de doorslaggevende periode van bet 
door her faillisseriaient gederfde geld niet overschreden wordt. 



7. Verzekering vami de dwleimdeni van k t  prmes 
OnmiddePlijk nadat de "Sequestration' is gelast, wordt de richting voor het 
vezlmp en het resultaat van bet faiillissements- en executieproces bepaald. 

Als de voorwaarden voor een juridisch geoatr1wMe en econonxisch n d a -  
kelijke voofizetring van het bedrijf niet onmiddellij~k worden geschapen en in- 
dien heit beclrijf als gevolg vm dit venzuilui moet worden stopgext, zijn de n-m- 
gelijkbeden voor de instandhouding en voortzertiing meestal vmr altijd beke- 
ken. 

S lah t s  een vooi-tzer~ing van het bedrijf gedurende de "Sequestrahon" verzekert 
d e  denkbare opties, niet alleen om het doel van de "Sequestratìon" te bereiken, 
maar vooral ook oirr de wertelijk vmrgeschaeven doeleinden van een later in- 
salventiepri3ces, waarbij het er vooraili in de eerste Icntieke dagen na de ge- 
lasting van de "Scytieciration" op aankomt de v a  het behoud van de thecliajfs- 
interne stmctureai en de bedrijfsexterne zakenrelaties nodige maatregelen uit te 
voeren. 

11. Begin van hervormingen, eccairnomische benaderingswijze, vereisten 

Omdat het voortzetten vati het bedrijf in de periode v66r "Sequiestration" een 
laatste redmiddel van de praktijk is om tw minste nog her openen van 
ongeveer van alle aangevraagde processen te vernekenen, mag de  ia het 
tijdstip van de opening vnoadu~xnde ~roontzetBng van de bedrijfsvoering niet 
van de aigemene economische voorwaarden worden gescheiden. 

Waar werknemers, hilanten en leveranciers over vyolidoende alternatieven b- 
schikken, is het thema "vcanrtzettalng van het bedrijfhop de dag van het begin 
afgehandeld. Als de algemene economische voorwaarden echter slerliter wos- 
deii, treden de doeleinden van het insolven~iepmces, nanielijk reorgaiiisatie en 
sanering op de woorgrond; deze eisen beide het voortzetten van de Ewdrijfs- 
voering ook in faillissement. 

Ook de hemorm~ngsdiscussie in Duitsland 1s gedurende lange nijd bepaald 
door de ontwerpen van de inso~weniierechtcom~~ssie en het begin van de IEOF 

ganisatie dat zijn stempel daarop drukt. 13-t roenuemende mate nam d ~ ~ r b i j i  de 
vaurt~.ettlng van het bed.rij$, vooral In het apenbaar. de gestalte van een a l  te 
posilief prcrcesrhel aan, met her doel het behouden van de structuren van I.ra 
bedrijf, verbonden met een toenemende bedrijf$- en staatshuishoudkunclig ge- 
richte beschouwing van her faillissenlrent. 



Samenvatting 

Nomen, ooik In de xm van de kwaliteiisbeveiligingssysremen, rijn echter voar 
het- uooazerten van het bedrijf in her begonnen insolventieproces niet ant- 
wikkeld. Alleen otlder bet gezichtspunt van aansprakelijkheid zijn nn de recht- 
spraak negatieve afgrenzingscri~erja ontwikkeld aan de hand wan misluk~e 
woortzettingen van bedrijven. 

Pn het algemeen geldt 
- het voortzetten van het bednjf moet voldoen aan de wettelijke proces- 

doelen, 
- en de dekking van de daarmee verbonden verplichtingen garanderen, 
- in vergelijking met de onmiddellijke llquida~ie een beter resultaat be- 

loven, 
- en voldoen aan de noodzakelijke, juridische, ecoiiomlsche en admlnisitsa- 

tieve voorwaarden. 

Ill, De doeleinden van het proces 

Het voortzetten van een bedrijf in een begonnen insolventieproces kan nwit  
doel, maar hoogstens n~iddel ter ve~erkeli j~king van een peoarlmfd proces- 
cloel zijn. Ten onrechte vaak uitsluitend in verbinding met hei streven tot 
sanering bezien, kan het vooitzetten zowel de latere afzondeslijkc liqaildatie af 
liquidatie onder algemene Litel maas ook de reorganisatie van de insolvente GX- 
pluirant ten goede komen. 

Het un overeens~ernming brengen met het doel van het insolve~itieproces is de 
beslissende maatstaf voor ieder besluit over voortsetting. 

De wet op hei akkoord streeft naar her bel-ioud van de vertrowweriwekkpnde 
~chtildenaar af exploitant door middel vair een bijdrage tot sanering op te 
brengen door de concumente schuldeicers ter vermijding van de vern~ietiging 
vanti de economische existernlle. Het vao~t2~eMeaz van het bedrijf onder het 
bestinur van de schuldeiiiaar zelf is daarom obligatoir, vcxlrzover liet niet om 
een liquidatieakkoord gaal. 

De Konkursordnung vervult in het systeem van heit geldende Duitse insoliven- 
tierecl-tt de furzcrie het doel vati Plet proces van de liquidatie en daardoor 



tenslotte de liquidatie te garanderen. Daar waar de middeleri van de schulde- 
naar niet meer voldoende zijn om zijn crediteuren - of ook de eigeiz kapitaal- 
verstre&ers - Ce betalen, gaat de beschiWcingsbevuegdheîd over da aanwetigr: 
vernlogensbesimdde1en op de crediteuren over. 

De reahisatie van de eisen van de crediteur vindt binnen het kader van e i 1  

collectieve executie onder algemene titel plaats met het doel de vermogens- 
waarden door liquidatie zo goed mogelijk te gelde ie maken en volgens de 
wettelijke bepalingen ander de deeeelneinenide crediteuren re verdelen, waarbij 
het op grond van speciale en wettelijke voorreci~teri niet om gelijke, doch 
slechts <urn gelijkmatige 'oetaling gaat. 

Ook de liquidatie ander algarnime titel is gewrlioofd waarbij men - als zij tot 
het behoud van de bedrijfsstructuren voert - intussen algemeen van een over- 
dragende sanering spreekt. Ook l-iet doel van de reorganisatie van de insolvente 
iexploitarit wordt door de bepalingen van de KonkuLsordnung gedekt. De 
hchuldeizaar kan daarvoor proberen een clwangakkoord ((g 173 e. Q. MO) met de 
onverzekerde crediteuren of her beEindigerz van het proces (5  202, 203 K03 te 
bereikeil. 

4, Gesamtvcsllstceckung 

Door het eiiruaadigen van de Gesamt~~ollstreckungsordnung op 101-07-1990 
moest tegelijk met de Unterbrechungsgese~ (GUC) met de gedachte rekening 
worden gehouden dal het aanpassingsproces in de op dat tijdstip nog 
bestaande DDR tot een snelle stijlging van faillissementen zou leiden, waarbij 
hel wat rechtspolitiek betreft erop aankwam de belreffende ondernemingen een 
wettelijk kader te geven om de bedrijven oak na het begin van de executie 
voort te zetten. 

In ieder apart geval izloel' beslist worden of een onmiddelliJke liquidatie van de 
aanwezige economische pciaderen plaats moet vinden of een beperkre vwïL- 
zetting van het bedrijf met het doel van een overdragende sanering of ~ ~ o r g a n i -  
satie of dat aan het tijdelijk streven naar ~conoiutische, sociale, arbeidsmarkt- 
en sitns,ctuurpolitieke doelen de voorkeur moet worden gegeven, om rekening te 
houden met de speciale eisen van een uniek historisch alrnpassingsprooes. 

Anders dan onder de omstandigheden van een fkillissenncnt mag daarbij het 
aan de crediteuren ter uitwinning toegewezen vermogen op z"n minst gedeelte- 
lijk v m  de subsidiering en het dekken van eer) onrendabele ~oc~fize~irlig van 
hef bedrijf ingezet worden. 



5. hrniscilvena 

De Entioluenzordnung waarmee op (4 1-0 1-1 999 de rechtseenheid in Duitsland 
vw)r het scheppen van een ~ini fom insolventieproces wordt verkregen, stelt de 
procesdoeheinden liquidatie, reorganisatie van de schuldenaar en de overka- 
gende sanering wat belang betreff op &n lijn. 

Welk procesdoel wordt nagestreefd, beslissen de crediteuren op grond van dc 
hun toegesme au~onornie. Qm vroegtijdige voaroordelen te vermijden moet de 
onderneming van de schuldenaar tijdens het begin van het faillissernenl voord- 
gezet warden, voornover het insolventiegerecht de beheers- en beschikkingsbe- 
voegdbeid overdraagir aan de voorlopige insoPventiecurator. Voor het prema- 
tuur stilleggen tijdens de eerste fase van de faillissementsprocediwre is 
toestemming van de rechter nodig, die (alleen) gegeven wordt d s  er gevaar Es 
dat de voortzetting van het bedrijf Leidt tot een aanzienlijke venninderii~g van 
het vermogen. ( 5  22 sub 1 nr. 2 InsO). 

Pas na het rappr t  van de curator in de verslagzitting, dat o o k  de mogelijkhe- 
den tot behoud van de andernemjng moet beschrijven, beslissen de crediteuren 
over vooilzcrtlng of sluiting en over het doel van bet proces, dat cmk daar 
middel van een colistituiief insolventieschema kan worden nagestreefd ( 8  15'7 
111~0). 

Of crediteuren op hun aandeel van de opbrengst van de liquidatie in de vorm 
van een evenredig aandeel of op de opbrengst uit de executie van de zeker- 
heden wille11 wachten, hangt niet op de laatste plaats af van het resultaat van 
een vergelijkende berekening tussen liquidatiewaarde en voortzettingswnarde. 
Van vlug verkrijgbaar geld ziet aileen diegene: a t  die van sanering of reorgani- 
satie meer verwacht. Dat 'heerQ' moel niet altijd slechts uit een groter geldbe- 
drag bestaalz, maar kan ook het behoud van een klanten- of leveranciersver- 
houding zijn. 

Of dit lukt kan pas vastgesteld worden op de dag van de crediteuirenver- 
gadering op basis van de tot dan toe bereikte resultaten. 

6. Voortzetting van het bedrijf internationaal vergeleken 

Over de gehele wereld wordr over een nieuwe vasasrelling v m  de doeleinden 
van f'nillisse~ne~i~sproced~~res nagedacht; gedeeltelijk zijn in enige landen reeds 
onavangiijke nieuwe codificaties ingevoerd (USA, Frankrijk, Oostenrijk). 
Biijria ?~ontler uitzondering wordt met het oog op gelijksoortige economische 
inogelijklieclei~ gestreefd naar het voortzetten van een onderneming na faillisse- 
ment, eii iaaar stancpang e11 reorganisatie. 



a) Nieuwe vaststelling van de dw1&nden 

De Europese staten werden evei~als de Verenigde Staten en Canada na 1974 in 
dezelfde mate door een economische crisis gemffen, die overal een rwname 
van faillissementen vemrzaakte en, leidde tot wetgevende ac~viteiten vaos de 
herordening van de versct-dienide insolventieweitten. Als gevdg van mien gmot 
verlies aan werkgelegenheid waden daarbij in aLle daasdoor gemffen staten 
reorgaiisahe en sanering als doeleinden van de insolwenticprwedures op de 
voorgrond. Ook in Nederland werden er commissierapp~en uitgewerkt dia, 
wat resultaat betseft, zich vooral bezighouden met de vraag hae binnen het 
kader van een wettelijke bevordering van de sanering door wijziging van de 
insolventiewetterm ondernemingen voostgezet en tn stand gehouden kunnen 
worden. 

b) Het rapport van de commissie-Maas 

De toename van het aantal fa.illissementeiz in het begin v a l  de jaren tachtig 
leidde tijdens de jaarvergadering van de handelsrechtvereniging van 1983 tol 
de oprichting van een commissie die naar haar voorzitter, P.C. Maas werd 
genoemd, de vroege= president van de nationale investeringsbank. De 
~onrmlssie stelde het sesultaaii van haar onderzoek op 15 februari 1985 aan de 
handelsrechtvereniging voor en eiste een wen met beirekking tot reorganisatie 
en herstel van ondernemingen. Op grond van de geplande ingrepen in bevoor- 
rechte rechasgosities van de  getroffen crediteuren werd het rapport van de com- 
missie vooral door de Nederlandse banken scherp bekritiseerd. 

c) Het rapport van de Cammissie-Mijnssen 

De kritiek op de voorstellen van de Commissie-Maas was v m r  de  Nederlandse 
Minister van Juslitie aanleiding een weede commissie samen te stellen, die de 
naam van haar voorzitter F.H.J. Mijnssen droeg en die, zoals zijn voorganger, 
uit de kring van de banken voostkomt. Ook her rapport van de Commissie- 
Mijnssen houdt zich in de  eerste plaats bezig met de mogelijkheden om een in- 
solvente onderneming in stand te houden en vmrt re zetten. De overwegingen 
van de conirnissie tot hervorming zijn daarom bhna uirsliuitend gelicht op uit- 
stel van betaling, tewijl het faillissement met Ilquidarie en vernietiging, gelijk- 
gesteld wordt. 

Het rapport van de Commissie-Mijnssen neemt een woarstel van Maar; over, 
die in zijn rapwrt had aanbevolen om bedrijven die zich in m s t i g e  econorni- 
sche moeilijkheden bevinden, een periode van mst te geven. 



d) 63ipwhortirig van de rechten van crediteuren 

Het hewomingsvmrsaeel van de Commissie-Mijnssen eist het opschorten van 
de rechten wan alle crcdlteuren tegen de schuldenaar gedurende de tijd van de 
surs6ance en wel met inbegrip van preferente crediteuren, separatisten en 
crediteuren met zakelijke zekerhetdsrechten, terwijl volgens het geldende recht 
de surséance uitsluitend de crediteuren met concurrente vorderingen betreft. 

Voor de cornmissle staar het behoud van de onderneming op de voorgrond. 
Doel van de cuisséance, in verbinding met een akkoord, is niet meer in de eerste 
plaats helt gelijkmatig bevredigen van de crediteuren (art. 218 sub 4 fw), maar 
het herstel van de winstgevendheid van de insolvente ondeaneinilzg. 

De cornnuiscie trekt met haar voorstel consequenties uit het inzicht dat onder 
de huidige omstandigheden wan surs6ance de bevoorrechte crediteuren IR staar 
zijn het wooitlztten van ecn onderneming gedurende enige t ~ j d  te blokkeren, 
voonover de debiteur en de curator de rechten van deze crediteuren niet door 
betaling kunnen aflossen. 

Daarbij gaat heit er echter in de kemn van de zaak alleen maar om de uiroe- 
Cening van de rechten gedurende enige tijd op te schorten, terwijl ingrepen in 
de rechtspositie zelf nier bemgd worden. 

Voor dit doel heeft het Nederlandse insolventierecht sedert 1992 een afkoe- 
lingsperiode, die zowel onder de omstandigheden van het tradirionck 
faillisseinent alsook in surséance voorziet in het opschorten van de rechten van 
alle aan het proces deelhebbende crediteuren, mct inbegrip van de crediteuren 
met vsomechzen en speciale rechten [afioeliargsperiadc). 

e) De afkoelingsperiode 

De discussie over de aanbevelingen van de hervormlngscornmissies (Maas en 
Mijnssen) is in Nederland tot op lieden nog nlet afgeslolen. Uilgewerkt is 
echter recdis de gedachte om ondernemingen die zich in een crisis bevinden, 
een rustperiode te geven, waarbij l.iet van te voren gevoerde overleg voor een 
dergelijke aldtoelir~gsperiode rccds in een besprek~ng in hel Nederlandse 
Ministeaie van Justitie van het jaar 1980 zijn oorsprong heeft. 

Het ~iitgan-igspunli van dit overleg was de erwanng dat het voortzetten van de 
activiteiten van het bedrijf van de debiteur onder failllissementsomstandig- 
heden gewoonlijk uulgesloren was, omdat leveranciers onrniddellij~k met 
vrachtauto's voor de deur van de insolvente oi~dernerning stonden om hun 
onder eigen-do~nsvoccarbehowd geleverde gerederer] op te halen en om de 
belastii~gduenst v66r te sijni, die volgens hel Nederlandse recht de mogelijkheicl 
heeft een zakelijk pandrecht (bodembeslag) klit te oefenei) dat rust op alle 
inob~ele eccrnoinische goederen die zich op laet monzent van de verordening in 



het bezit van de schuldenaar op diens grond er1 bodern bevinden. ronder 
rekening re houden met eventueel bestaande speciale rechten. 

Het door de Commissie-Mijnssen opgenornien voorstel werd door de wetgever 
overgeliomen. Reeds op 01-01-1992 zijn de artikelen 63a, 24la  fw in werking 
getreden. Op grond van deze regelingen is de mogelijkheid ontstaan zowel in 
het faillisseinent alsook tijdens een surséance een afkoelingsperiode te hevelen, 
waarin de bevoegdheid tot uitoefening van rechten dmr  derden d de greep op 
de rot de boedel behorende economische goederen tijdelijk wordt opgesch~rt. 

.Q De afkaelingsperiode onder faililissementnGson~sLBndigI~eden 

Na opening van een failiissemeiltsproeedure kali de rechier-comin1is5ar1s 
arnbts-halve of op verzoek van een belanghebbende schriftelijk bepalen dat 
crediteuren hun rechten op tot de boedel behorende wcnuwerpen gedurende e n  
temlijn van hoogstens k611 maand niet mogen uitoefenen, waarbij de termijn 
één keer mei nog een inaand inag worden verlengd. (art. 63a. sub I fw). 

De beschikking kan tot bepaalde rechten eidof tot bepaalde crediteuren beperkt 
worden, waarbij de rechter-commissaris ook de ~nogelijkl~eid heeft, de soort 
rechtsuitoefeniiig en de gedeeltes van Iret vermogen waas die betrekking op 
heeft, te bepalera. Tijdens de &oelingsperiode overeengekoineïi temi.jnen of 
lopende termijnen worden daardoor niet aangetast, waarbij crediteuren 
verplicht zijn op passende wijze verlengingen van termijnen toe te staan als dit 
in liet belang van de zaak nodig is, bijvoorbeeld om de curator speelruimte tcit 
handelen en beslissen te geven, bijvoorbeeld crak met betrekking tot de vraag 
on~trenit een voortzetting van liet bedrijf (art. 63a. sub 3 fwl. 

Ook de f~ìrtillissenientsrechter heeft het recht in aansluiting aan een falllietvei: 
klaring een afkoelingsperiode te bepalen (art. 63a, sub 4 fw). 

Ook onder de voorwaarden van surseance (ara. 21 3 e. v. PLV) heeft de rechter de 
tilogelijkheid een afiwlii~gsperiodc te bevelen, die het hem mogelijk maaki 
bc-paalde crediteuren van het geldend niaken van hut1 rechten, of van het 
geldend maken wan hun rechren op bepaalde voorwerpen?. voor de duur van &&n 
maand uit te sluiten respectievelijk c3e uiioefcnung van hei recht op te ccllro~~en. 
De beslissi~zg neemt het faillissementsgerech'b of de reclrier-é.o~riiniscuris 
(airt. 24la, sub I fw). 

Ingeval van surséance kan het gerecht de akmlingspriode: echter nier 
ambtshalve bevelen, maar uiisluitend op vemwk van een debiteur of van de 
curator. In zesverre wordt van hel in het kader vaii de surskance anders zonder 



Samenvatting 

uitmnidering geldende principe afgeweken, dat debiteur en bewindvoerder 
gemeenschappelijk moelen handelen. 

Met de onderbreking van de uitoefening van bet recht is geen verandering w a n  
de rechten van crediteuren verbonden, zocht gedwongen ingrepen in ver- 
~ekerde swhtsposities worden vermeden. Zonder onderscheid wordt echter de 
uitoefening van het recht doas de deehebb-nde crediteuren binnen de wettelijk 
voorgeschreven periode wan één maand verboden, waarbij slechts Cén maal 
een verlenging van de afkoelingsperiode met nog een maand is geoorloofd. 

Iln Nederland dalen de aantallen insolventies sedert 1994 voortdurend. Een 
soortgelijke ontwikkeling hebben in Europa slmhrs de Scandinavische landen 
evenals Groot-Brittmnlë en Spanje, die eveneens, hoewel in verschillende 
vorm, een voorafgaande surséance kennen. 

IV. Dekking van de kosten, behoud van de vermogenssubstantie. 

De origntatie met betrekking lot een beslissing lot voonzettíng aan de hand 
van de dwleinden van her insolwentiieproces, is noodzakelijk maar op zichze'Uf 
niet voldoende om het instandhouden van de bedrijfsvoering te rechtvaardigen. 
Beslissend is of de -juridische en iecommische kadervoonwaaaden de voort- 
zetting toelaben of tot een niet te calculeren risico maken. 

2. Vergdijkende berekening tussen liquidatie- en voortzetlringswaair$ie 

Iedere conceptie tot voortzetten bevat daarom een vergelijkende betekenmg 
waardoor aangetoond wordt, dar de 'oeperkte voortzetting van de Iredrijfs- 
voering tenslotte een k t e r  resultaat van de realisatie kloof dan het onmiddel- 
lijke stilleggen. 

3. Dekking van de vtaortzettingskosten 

Met het begin wan het geding valt het ontl.utendle effect van de Insolvelizaus- 
falllgeldversicherung weg. De curator, de beheerder van de volstrekking onder 
algemene titel en de beheerder van de iiisolventie moeten ervoor zorgen, dat de 
door hen binnen het k d e r  van een voortzetting van het bedaf aangegane ver- 
plichtingen uit de beheerde middelen kunnen warden gedekt otn 11et gevaar 
van een persoonlijke aansprakelijkstelling door wegvallende bedelcrediteuren 
te vermijden. De door de rechtspraak ontwikkelde principes van de aansprake- 
lijkheid van een faillissemenrs- of executiebeheerder onder dgemene titel voor 
kmedelschulden die niet voldaan kunnen worden, zijn door de insolventiewet 
overgenomen (s 6 l lnsO). 



Onder fai1lissernentsoms~"ndigheden geldt dat. totdat de vergade-jng van CE- 

dizewen een de beheerder exouererende beslissing heeft genomen, het vw~nzet- 
ten van het b h j f  de bede l  niet mag vemhdercn en daardoor tegen de belan- 
gen van de aan het proces deehemende crediteuren niet mag in&uYsen. 

4. Grenzen aan de v m m e t h g  van het bedrijf 
Daardoor zijn er voor iedere woartzetting van het bti&i.jf grenzen. Zolang de 
credixeuren nier toestemmen in een subsidiëring van het voatltzetten van lact k- 
drijf uit de hen og grond van de aansprakelij,kheld toegewezen vermogens, 
mag de voortzetting wan het bedrijf niet indruisen regeil hel principe wan de 
minimalisering van her verlies. Ook de enkele hoop of de kleine kans dat eert 
latere verkoop wan de onderneming de bede l  zou vergiioten is voor de recht- 
waardiging niet voldoende. 

De gedachte van de subsidiëring wordt pas door de InsolvenzordnuinguIt 
drukelijk toegelaten, echter momenteel reeds onder voornaardeur van de Gc- 
sairntvollstreckung voor beperkt geoorloofd gehouden. Alleen als de te vrezen 
vemogensvemlnderlng aanzienlijk is, heeft de toekorristge curator het recht 
de bedrijfsvoering stil te leggen, waarbij hij met de rechten tot n-iedewerking 
van de crediteurenvergndeLing en de schuldenaar rekening n.loet houden. 

V, bnvlwoed van de vaortzetting ap de vernogeniswaardesa 

1,  Algemene voorrang van de liquidatie 

De beslissing die de curator volge~s geldend recht v&5r de eerste crediteuren- 
vergadering naar eigen inzicht moet nemen - voodopige voortzetting of stilleg- 
ging - vereist ten eerste een beoordeling van de kansen van de liquidatie op 
korte termijn, nadat er een inventaaîslijst is overgelegd met een deskundige 
taxatie en rekening houdend m& de aF~etpolentiëlen. De op korte termijn te 
verkrijgen opbrengsten van de realisatie moeten geschat worden en afgezet 
worden tegen de resultaten van realisatie op een later moment of een totale rea- 
lisatie aan het einde van een korte of n~iddellange vmiItsettlng van het behijf" 

Als de resultaten van de evalilunties dicht bij elkaar liggen, heeft de liquidatie 
prioriteit omdat zij het doel van het proces wan de verwerkelijking van de aan- 
sprakelijkheid zonder verdere risico's realisee~?, voorzover er navraag beswar. 

2. Taxatieprincipes, beoordeling van liquîdatiemdigeil1jMeden 

De waarde van ecoi~arnische goederen wordt ook bepaald door de wijze van 
gebruik en de plaats waar zij zich bevinden. Daarom is hef nuttig gebleken bij 
de taxatie, althans v m  intern gebruik, te onderscheiden tussen liguidatiewaar- 
de en een taxatie onder going-coa-icem-gezichtspunten. 



AlFhankellik van de plaats mmten de te verwachten liquidatiekorten vastge- 
steld wol-den, waarbij demontage en transpo~lkosten bij een afionderl~jke 
liquidatie een nadelige invloed kunnen uitoefenen. Bij oude industrie-in- 
  tal la ties en grote machines die voor hum stabiliteit door fundamenten of m- 
dere verbindii~gen vast met de aarde zijn verbonden en vaak nog over aandnj- 
vingen onder de oppervlakie beschikken, kunnen demontage- en transportkos- 
ten de kansen op een aparte verkoop tot bhna nul reduceren of tot het resultaat 
leiden dar patentiele kopers clvereenko~nen het over te nemen uitsluitend tegen 
de transport- en demontagekosten. 

Technasch verouderde machines zijn intussen iamet eens meer in ointwikkelings- 
landen te verkopen &e nog in hei begin van de jaren '9-310 gedeelrel~jk en bloc 
de machinale inrichtingen van stilgelegde bedrijven opgekocht, geden-ionteerd, 
in contanners geladen en in de thuislanden getransporteerd hebben. 

&n gezarnelijke verkoop is voordelig als de verkochte installlatmes op de tol 
dusver ingenomen plaats blnjven. Ook verouderde inrichtiingen kunnen onder 
de ge;riclhrspunten van voortzetting aan hun doel beanlwooirden. Niet voor 
iedere bewerking is de inodernste technologie noodzakelijk. Machines die op 
hun plaats blijven, beremkeri. daarom vaak ook dan nog een behoorlijke prijs bij 
de ver-kwp, indien zij technisch verouderd en sedert lange tijd afgeschreven 
z ~ J I ~ .  

Onder d e ~ e  vooronderstelling laebben overdragende saneringen blijvende uit- 
werkmgen op dc waarde van liet - immobiele en mobiele - vaste kapitaal. 

3. Behoud van de waarde van de bezittingen 

Ter motivering van een vooa~etting van het bedrijf na de opening van het pro- 
ces wordt vaak vooral gewezen op de vrees vmr  waardeverliesen als gevolg 
van een silelle beëindigmg van hen bedrijf. 

Halffabrikaten zijn waardelocss als ~e nier voltooid warden. De openingsba- 
lansen hebben daarom bij insolventie biji de taxatie van halffabrikaten en vaak 
ook bij de opsonuming vaai grond-, hulp- en bdnjfsstoffen voor her geval van 
de oiimidde31ijke liquidatie vaak allee11 affecljewaarde. Hun waarde behouden 
deze posilies nlleeii als ze geheel afgewerkt woden of in geval van hun ver- 
koop aan een overnemende fir~nii die de bedrijfsstrucluren in stand h o ~ d t  ei1 de 
bedrijfsvoering na overdragende sanering voortzet. 

Rechten op de voorraad met inbegrip van halffabrikaten hebben leveranciers 
op grond van het voorbehoud van eigendom in eeilvoudige en verlengde vonn, 
maar ook de Erreilieigevers op grond van overdracht 201 zekerheid. 

Rainken en le\~eranciers hebben daarom vaak een geineenschappelijk belang bijl 
op zijin minst een aflopeiidc prduclie die tot liet voltooien van halfhbrikaten 



met gebruik van nog aanwezige voorraden aan grond-, hulp- en bedrijfssto.FEei1 
leidt en daardoor het behozid van de waarde vaia hun zekerheidsrechten ver- 
bmgc. 

Op grond van d ~ t  belang ontstaat er druk op de beheerders ona ook zonder p r -  
spectieven voor een saneringsoplossing de bedrijifsv~~erlng op zijn n~inst 't~jde- 
lijk tot de volledige ve~werking van de als zekerheid dienende producten voort 
te zetten. 

4. Vermindering van de boiE4delschulden 

Wegens de bijzondere aandacht die vooral de "'B undesailistalt Tir Arbeit" (fecle- 
raal arbeidsbureau) heeft voor voortzettingen van bedsijven die tor hei behoud 
van de waarde van de zekesheidsobjecten leiden, wordt dis motivering van eie 
iixaanregel ook 'het argument van de vern~inderirig van de bnedelscluulden ge- 
noemd. Yoori~etilng van het hedrijf om aanwezige orders af te werken kan 
zelfs bij een aansluitende liquidatie van her bedrijf Lor gevolg hebben dal de: 
regelmatig te betalen lonen en ualarissen leiden tor een toegevoegde waarde die 
ook ten goede komt aan de boedel. 

Tijdens de periode van volledige werkzaandueid hebben deze overwegingen 
geen rol gespeeld omdat medewerkers met achterstallig loon ei1 salaris van de 
xilogelijkbeid tot opzegging op staande voet gebniik hebben gemaakt ui11 zon- 
der onderbreking nieuwe banen aan ie nemen. 

In de huidige omstandigheden hebben echter vwxal oudere werkneirrers nau- 
welijks nog kansen een nieuwe werkplek te vinden. Zij beschikken bovenclieli 
op grond van hun leeftijNd en hun grote aantal arbeidsjaren in het bedrijf over 
de langste opzegtemijnen. Hun werkkracht stuat de beheerder weliswaar niet 
kostel~os ter beschikking, maar met deze kosten hoeft l i j  teij minste lot de 
afloop van de opzegtermijnen in het kader van een voor de voortzettlngs- 
periode opgestelde schemarekening geen rekening te houden onidal zij ook in 
geval van stilleggen de boedel belasten ( 5  59 sub I nr. 2 K a ,  Q 13 sub 1 nr. 3a 
GesO, 5 55 sub I nr. 2 InsO). 

5. Net behauiden van de waarde van het bedrijf 

Ook de realisatie van de waarde van het bedrijf als de som vaal alle ilarna- 
terigle vemogensbestandde1en kan reden zij11 tol wooi-izettiziig. Imrnaterii5le 
economrsche goederen mogen in de openirigsbalans van het. IlU~llisse~l~erni, wat 
waarde betreft, gewoonlijk niet opgenomen worden, omdat dezc waarden in 
geval van een liquidatie niet te realiseren zijn. 

SlcsYits in uitzonderîngsgevalIen wordt voor de vaste clientkle, ki~ow-how op 
liet gebied van methode of productie, prospectussen ei1 andere afbeeldingen e11 
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geluidsmater~alen, tekeningen, formules en tabellen noemenswam&ge koop- 
prijzen betaald, wanneer zij van de bedrijfsstructuren losgemaakt worden. 

Vl. Nahaklelijke ItadewteY13ingen en strategische dodeinden 

L. Algemeen 

De mogelijkheid rot voortzetting kan door juridische, economische en admini- 
stratieve factoren worden kinvloed die als rekenkundige eenheden in een op 
voortzetting gerichte geplande verlies- en winstrekening niet weergegeven 
kunnen warden. Het gaat om her realiseren en verzekeren van de woar een 
vma~ettlng van het bedrijf nwoidzakelijke kaderstellingen. 

2. Juridische Ecadercdellin-n 

Of een noodzakelijke vermindering v m  prsaneel met massa-ontslagen d 
afzonderlijke opzeggingeiz, met de bewerkstelliging van een belangencomprrr- 
mis en het overeenkomen van een sociaal plan, succes kan hebben, ingrepen en 
inmengingen van preferente en geprivilegieerde crediteuren afgeweerd of op 
zijn ntlnst begrensd kunnen worden, of overeenkomsten omtrent de afzet expk 
onder insalventievmrwaarden gerealiseerd kunnen worden, kan op hd ogen- 
blik van de be'zliwing meestal niet def niiief beoordeeld worden. 

Daaruit resulteert een anzekerheidsfactor die het verlaop en hei resultaat van 
een vloartzetting duurzaam kan beïnvloeden. 

3. Bedrijbwonornische en organisatorische voorwaardem 

Op bedrijfseconorniseh gebied gaat het in hoofdzaak om markt- en afzet-poten- 
tiSIen, het management en de vaststelling van de tijdens de voortzetting ont- 
stane vaste kosten evenals de registratie vaia de hulpbronnen op productkge- 
bied er1 de verzekering van de financiering. 

Organisatorische en administratieve factoren, van de leiding van de onder- 
neming met inbegrip van her personeel, tot de bedrijfsinteme informatie- en 
be-sturingssystcmen, met inbegrip van de corritrol8ing, knrnnen, afhankelijk van 
hun kwalitatieve profilering, op ernstige wijze invloed uitoefenen op verloop 
en resultaat van een vourkzetting van her bedrijf" ronder dat: hel mogelijk Is 
deze cumponenten in het kaden van een beslissing orn&rent de voornetzing te 
objectiveren of door getallen of kencijfers a documenteren, In lzun plaats 
komen sclrattiizgen en eniarinigen, waarbij naar gelang van de branche bijzon- 
derlieden verschijnen, die geen algemeen bindende uitspraken toelaten. 

Als de evaluatie van de analyse van de oorzalken een ovem~cht van de exogene 
componenten als beslissende oomaak van de insolventie aantonen, pleit dit ge- 



waunlijk tegen een voortzetting omdat deze factoren aan de invloed van de be- 
heerder en de insolventieorganen onttrokken zijn. Over de gehele wereld onh- 
stane stmctuur- en aanpassingscrises kunnen met de middelen van Jiea insol- 
ventierecht niet worden opgeheven. Hetzelfde geldt vmr liquidaties die door 
natuurrampen of miintaire confrontaties ontstaan. 

4. Strategische doeleinidieni 

In regenslelling tot de na een eeder bekn.opte conwale genomen beslissing hot 
vmrlopige voortzetting van het bedrijf in de '5equestrationU-periode verlangt 
het besluit de bedrijfsvoering ook na het. openen van oen faillissenients-, G e  
samtvallstreckung- of insolventieproces voort te zetten, ook de teetsing aan het 
strategische doel dat de voortzetting van her bedrijf moet dienen. 

Op basis van het viedasenmadel 
- slechts een voortzetting gedurende korte tijd begrensd tot het rijdstip van 

de "Sequestra~ion'bi-esgectieueliJik het taekoinstige proceskgin ( Ie  fase); 

- voortzetting binnen het kader van een uitlopende productie ook na her 
tijdstip van de opening inet aansluitende liquida& (Se fase); 

- voortzetting ook - op middellange tot zeei: lange termi~n - met het doel 
van een rotaie liquidatie - overdragende sanering (3e fase); 

- duurzame voortzetting van het bedrîjf met het doel van een reorganisatie 
(4e fase) 

moet binnen zeer korte lijd de beslissing worden genomen of &én van deze af- 
wikkelings- en voortzettingsfaseii iit aanmerking km&, of de onmiddellijke li- 
quidatie de voorkeur verdient. 

a Reargilnisatie siCs strategisch doel 

Indien als procesdoel de reorganisatie van de imisolvente exploitant van de 
onder-neming wordt nagestreefd, moet het voornetten van het bedrijf reeds bij 
de opening var1 het proces op duur~aarnheid zij11 gesiclat, Dit geld1 ook reeds 
op gnond van de voorwaasden van het geldende recht, waarin een reorganisatie 
door middel van een dwangakkoord ( g  E73 e. v. KO) ( 5  202, 203 Ka) ,  het 
amiilemen en bevestigen van een voor6zetiingsakk~~)rd ( 5  90 e. v.  VgYO) of het 
ahluiten van een akkoord (g 19 sub 1 nr. 2, \SI l6 CerO) is geregeld, maar 
vmral na 01 -0 1 - 1999 als de reorganisatie eet1 prc~cesdoel met dezelfde rang als 
de insolventieverordening (s 1 InsO) wordt. 



Ir) Kansen en irisica's van een nagestreefde averdragemdai sanering 

De voortzetting van het bedrijlis op zijn minst op middellange temijn gericht, 
indien door gebrek aan vraag of ter verbetering van het resultaat in plaats van 
de onmiddellijke liyuidaiie de gehele liquidatie wordt nagestreefd. Dit 1s 
regelmatig nnek her behoud van de structuren van her bedrijf verbonden omdat 
de voor het voortzetten van de bdrijf.;voering n h a k e l i j k e  monarnische goe- 
deren door verkonop en overdracht d m r  de beheerder aan een nieuwe exploitant 
van de onderneming worden overgedragen. 

Deze doelstelling bevat een niet te calculeren speculatief element. $ij misluk- 
king heeft het rneestai het volledige verbruik van alle bij het begin van het pro- 
ces nog aanwezige ressources of een erkele jaren durende voortzetting zonder 
perspectief tot gevdg, die aai1 het einde zonder kans op een quota voor de aan 
het proces deelnemende crediteuren nog maar net de kosten van de afwik- 
keling dekt. 

c) Beperking tot uitloogprductie 

Juridisch minder problematisch en economisch eerder ongevuarlijk is een 
keuze voor de tweede fase, niarnelijk slech~s voorlopige voortzetfting van her be- 
drijf om een uilloopproductie ie bereiken met een daarop volgende stilleggiiig. 
Daarbij moet orn ailbeidsrechtelijke redenen de bedoeling tot stillegging op het 
tijdstip vali de beslissing vastgelegd worden, mk als na afloop van de uieloop- 
productie met t lik gesloten kan worden dat binnen de strategische proces- 
doeleinden een verandering plaats vindt. 

Het nadeel van de uilloopproductie ligt in zij11 on~threkend perspectmef, zodat 
medewerkers, Ieveranciers er1 klanten voortdurend naar duurzame, ver- 
vangende oplossingeui zoeken. Naast liet gezichlspunt van het ininirnaliseren 
van het risico, biedt de slechts voorlopige voortzeliying vain een bedijf alle 
nzogelijkheden van een test, zodat gedureride deze fase kan worden koordeeld 
of ondanks de principiële beslissing tot stillegging verdergaaride strategische 
procesdoeleinden kunnen worden nagestreefd. 

Uit geldl vooral als aan het voortzetten o~iis~ctureringsmaatregeleil zijn vair- 
afgegiianz, die tot eer1 blij~vende verbetering van de rentabiliteit leiden en die 
vaak slechts onder iiusolventie-omstandig11eden kunnen worden doorgezet. 
Daarbij  behoor^ het stilleggen van onrendabele gedeeltes of afdeliizpen van het 
beduijf, de aamzpassing van het personeel, het rechttrekken van het productie- 
pra.>graniarioi, de nieuwe ordening van de klanten- en afzetstructuur, de verirniil- 
dering van de fabricageamvarrg rneL een hers~nicrurering naar handellsbedrijf 
cveniils het opi~ieuw ordenen op directieniveau tot tiiet ontslag vari leidende 
medewerkers en de schorsing van de gefailleerde. 



De bepding van de ti..dfaetar voor een vmrlolpige voortzeni~~g valt het bedrijf 
miet het doel van een latere liquida~e, hangt in hoofdza& af vva hel verbruiken 
van aanwezige umrraden, de verwerking van de halffabnkateri en in het alge- 
meen de afwikkeling van icke lopende zaYteil en orders. Zolang de wrspronke- 
lijke bedoeling tot stilleggen niet uitgesloten is, kan de beheerder in d e ~ e  
periode ook nieuwe orders aanneinen, voorzover zij birrnen de ter beschikking 
gestelde periode afgewikkeld worden. 

YII. Uitwendige invloeden 

I. Verplichte voortzetting bij grote insolventie 

Eiriotionele en irrationele Pdctoren evenals gezichtspunten vali een hogere orde 
kunnen bij een beslissing omtrent de voortzetting van de bedrijfsvoering en de 
door Iraar beoogde doeleinden niet uitgeslolen worden. Ingeval van in~solventie 
van grote ondernemingen i s  het, p ~ i n c i p i ~ l  beschouwd, overbodig zich om e n  
objectivering van de redenen valx de beslissing te bekonmereri, omdat er voor 
liet in stand houden van de bedrijfsvoering om hogere politieke redenen geen 
alternatief bestaat. Bij bedrijven met meer dan 1.0100 medewerkers is het voort- 
zenen obligatoir. Verbeurde staatssubsidies, kredietborgsommen OT voorkeur- 
orders van overheidswege of zelfs supranarionaal garanderen dan de voobzet- 
ting van het bedrijf in dit proces. 

2. Ontbrekende stPmulesingsgrogranrnia's 

Voor kleine of middelgrote ondernemingen staat daarentegen hulp van staats- 
wege niet ter beschikking. Stirnulefingspragrarnn~a's ter dekking van risico's 
bij de voortzetting bevinden zich hoogslens in het discussiestadiurn. "181 dusver 
zijn ze beperkt tot stimulering van de investeerder die in het kader van een 
overdragende saneilng door stillegging bedreigde ~~rbeidsplaatsen in stand 
houdt, iizvesleringen uitvoert en voor dit doel hulp van de Staat bij de fiilan- 
cmering gedeeltelijk ook voor laea opbrengen van zijn eigen kapitaal nodig heeft. 

3. Voortzetting ter behoud vam sirbeid~plaatsen 

50 % va11 alle insolvente bedrijven in Duitsland hebbein minder daim vijf mede- 
werkers; het grootste deel van de in crisis verkerende bedrijyen hebberz eerr 
omzet van I tot 5 iniljoeia D-mark. 

De prnaktijk van de insolventie, speciaal ook het voortzetten vala een bedrijf, is 
dus veel ininder spectaculair dan op grond van de v 4  publiciteit opleverende 
verslaggeviizg over grote procedures te venvaclaten mui ~ i j n .  

En toch leidt de publieke aaridacht voor de afwikkeling van insolvcnt~eproce- 
dures, iin verbinding niel op crisis toegespitste situaties op de arbeidsmarkt, 



zelfs bb !deine en middelgrote bedrijven tot de hoop door het voorrzetten va 
her Wrijf wdptekken op zijn minst voorlopig te kunnen behouden. Oniiitge 
sproken wordt daarbij gewoonlijk vetwacht dat de crediteuren tot een subsi 
diëring van ororendabie voortzettingen van Yiet bedrijf in het belang van hogen 
doeleinden bereid 7~jn.  

YSII.De conceptionde venekeriag, geplande berekeningen 

De door de voortzetting nagestreefde doeleindenl. de duur van! de voortzetring, 
de voorspelde resultaatsverbeterhg en de aan deze rnedcdelingen ten grond- 
slag liggende geplande berekeningen, moeterai als vcsrtzetaingscc~n~ept vaslge- 
coeld wordcn en eerst aan het gerecht en later m k  aan een1 voorlopige com- 
missie van crediteuren en aan de crediteurenvergaderi~~gen vmrgellegd en 
toegelicht warden. Dc geplande berekeningen bestaat] daarbij uil een geplande 
opbrengctberekeriîng voos de periode van de voorlzeiting en de Inscilventie- 
balans die in het akkoord het te verwachten resultaat van de afwikkeling in- 
geval van een onmiddellQke liquidatie en het te verwachten resultaat onder de 
voorwaarden vm een voortzetting van het bedrijf aantonen. 

2. Planning van de liqulditeitsbehtaeifle 

%n berekening van de Iiquiditeitsbehoefie ns noold7Aelijk om te bewijzen dat 
$e met de voofizetting verbonden taken als bedelschulden respectievelijk 
vooraf te betalen verplichtingen ( 5  53 sub 1 nr. 1 KQ, 4 13 sub I nr. 1 GesO. 
6 55 sub 1 nr. I InsO) op het tydstip van de beslissing z i ~ n  gedekt res- 
pectievelijk hun dekking bij een normale wijze vrin bedrijf kan worden ver- 
wacht. 

3. Functie van de geplande berekeningen 
In het getderrde recht bewijst het voofi~zertingsconcept iner inbegrip van de 
prognosebereke~~ingcn de plausibiliteit. van de beslissing toa VmrUeCbn, die 
onder de omstandigheden van het faillissement cn de Gesamtvollsrreckung op 
her ogcnblik van het begin van de procedure ~ I l een  door de cmrriior naar eigen 
inzicht intvet worden getroffen (8 129 sub 2 KO, 5 8 sub 8 CesO]. 

Als de curator de bedrijfsvoering in de roekorrist voor de termijn voor Piet over- 
leggen van een rapport of nog op de dag van 11et begin van een insolventiepro- 
cediire wil beëindigmi, moet de  door hem overgelegde berekening op een te 
controleren manier bewijzen dat een vnortzctting niet rendabel ka11 worden iuit- 

gevoerd edof dat de mei: de voarts.etelng verbonden kosten niet gedekt kunnen 
worden. Winst en verlies plan evenals de planning van de liquiditeitsbehoeften 



vormen dan de basis van de door het insolvenriege~cht respectieveli~k door de 
leder] van de voorlopige colr~tnicsie van crediteuren ie treffeil beslissing voor 
de toestemming van de geplande stillegging (4 I58 sub I ,  sub 2 InsO). 

IX. Starende poitenitPëletr 

1. 'hoestand aan het beg-in 

Ook: de door de Insolvenzordriung nagestreefde bevordering v m  de sanering 
heft n,iet de met een voor-~zetting wan het bedrijf verbonden Juridische, bedrljh- 
economische era administratieve risico's op. 

Belangrijk is hoe de voord wal1 de bevoosrechte en veixekc.de crediteuren u~r -  
gaande storlngspotencitilen de voortzetting banvloeden en in welke omvang de 
bij de rentabiliteitsvemekering noodzakelijkc hers~zictureRngsitiaatregeIe~~ ac- 
tueel verwerkdijkt kunnen worden. 

2. Uitvoering van veranderinigen in het bedrijf, opzeggingen, loon- en 
salarisvorderingen 

Qok tijdens de crisis blijven curuloren en beheerders aan de hepalingen van hel 
Betfiebsveflassungsgecetz en de Kundigungs-wetten gebonden, waarbij echter 
de op 01- EO- 1996 in kracht getreden Beschaf1igungs~rde~~ngsgese~z (wel op 
de bevordering van de arbeidsmogelijkheden), opzeggingen biy een faillisse- 
ment vergemaldrelijkt en de controle ervan beperkt. 

De schorsing van $613a BGB in geval van executie (art. 32 EGLnsOi i. v. m. 
air. 232 5 5 11, I EGBGB) heeft overdragende saneringen in de nieuwe Duitse 
deelstaten aanzienlijk vergemakkelijkt. Het procesdoel van de overdragende 
sanering kan uitgesprokeri en nagestreefd worden zonder het risico van ongel- 
dige opzeggingen wegens een op handen ziJnde overgang van 1x3 bedriJE te 
moeten accepteren. 

In het failllssenient en in de toekomst ook op grond van de bepalingen van de 
Iricolueprzordnung moet (weer) met nepverpakkingen woden gewerkt doordat 
de curator tot op hct laatste ogenblik aan het geplande doel van een stilicgging 
na de uitvoering van een uitloopproductie vaslhoiudl, twk als zicti reeds cie 
mogelijkheden wan een fotale liquidatie en het ~ e r ~ j g e n  van de bedrijfsstruc- 
turen aftekenen om niet de ongeldgkieid van de reeds gedane onlslsigen 
wegens een reeds komende bedrijfsovergang te riskeren. 

De procesrechtelijke vergemakkelijking van ontslagen, vaoinvloeiend uit dc 111- 
solveizmrdnung, moeten in de prakiijk eerst beproeird wordeil. Om de notdzsi- 
kellijke vermindering van de arbeidsplaatsen voo;r de voorkreidirig van een1 
overdragende sanering en ook voor de reorgaxiisatie uit te wocreii?, nnmt de 
curator in de toekomst met de onderneiningcsaad tot een comproi~lis va13 hun 



klangeni koiaicn, waarbij de niedewerkers die ontslagen worden met name 
waden gznoernd. Daarbij zullen de ondernemingsraden niet rnee%erkera. Pas 
na drie weken b n  de curator bij de rechtbank voor arbeidssakerr een collectief 
proces starteil om uitsluitsel he bijgeti over de geldigheid van alle ontslagen 
( 5  121 e,  v InsO), als de andemeinirigsraden - wat gevreesd moet worden - in 
onderi7andelPngen over het compromis weigeren mee te werken. 

Ook als in dit prmes de mogelijkheid tot controle van de voorgenomen sociale 
keuze beperkt is;, zal de geldigheid van de noiotlizakelijke massa-ontslagen 
weken, misschien wel maanden vertraagd worden. De onzekerheid blijft 
gedurende dece tijd bestaan vooral omdat bij een structurele massale werklms- 
heid 1~erlwïJfek.l om iedere arbeidsplaats wordt gestreden. 

Door middel van de vanaf 0 I - 10- 1996 geldende Besch8fiig~irrgst%rdemngsge- 
setz (wet ter bevordering van de werkgelegenheid) worden de 11 3, 5 12 1 
e. v. InsO in de begonnen failllssementsprocedure reeds van te voren inge- 
voerd. Voor de liqlaidalie blijft de huidige toestand op juridisch gebied be- 
houden. De wetgever maakt daardoor duidelik dat ook hij de schorsing van 
3 6131 BGB alc de belangrijke voorwaarde voor de voostzetting of sanering 
beschouwt. 

De verlaging van de loon- en salariseisen na begin van fret proces van vnjge- 
stelde niedewerkers onider de voorwaarden van de liquidatie (a 13 sub I nr. 3 
GesCl)), die de liquiditeit ontziet, wordt door de Insolventordniing niet overge- 
nciinen. 

3. Uitzonderii~gs- en separatierechten 

Separatisten kunnen door de uitwefening van uiittonderings- en separaherech- 
temi een voortzcning ondcnnijnen. 

De Cesamhrolilsrreckungsord~~ung Iieefr In vergelijking met tie Konkursord- 
iiung de rechtspositie van de curator aa~a~ienllîjk versterkt in die tin dat hij ge- 
rechtigd is rot bet inlossen van de speciale rechten, na van te voren uitgevoerde 
realisatie (9  12 slib 1 GesO). 

Volgens de Konkwrsordnung heeft de crediteur het recht voorulle~yeii te redli- 
screii waarop sepriratierzcliten bestaan. (S 327 slib Z Ka). De curator kan de 
uiroefeniizg vafa dit recht ilecl~ts vernrijden gebruik rnnkend van zijn over- 
ti~igirigskracht of door te dreigen met een procedure waarin vernieiiging wordt 
gevorderd. 

Als de curator een roerende zaak onder zich heeft waarop een separatierecht 
bestani, inag hij dil onderhands realiseren ( 5  166 ,sub 1 InsOI. 4 1 s  h?j ge- 
rechtigd is tot realisatie kan hij de zaak voor de failliete boedel gebruikeil 
bii~nen het kader van een volortzetring vali liet bedrJif. tegen schadeloosstelliilg 



Samenvatting 

van de crediteur voor hei daardmr ontstaande waardeverlies (4 1/72 IilsO). 
Beide bepalingen n111en de vooflzeltang van het lx&ijf onder de zroorschnften 
van de InsDd aa~izienlij~k verlichten zoals de ervaringen met de execuhe bewij- 
zen 

4.  Insolventie en affxonderl-lijke execuliie 

Anders dan in l.iet faillissement worden maatregelen van de crediteuren als 
afzonderlijke execulie in het proces van de Cesamn~ollstreckunlo, gestopt (8 2 
~ u b  4 GesO). Deze regeling wordt w66r begin van het proces in de rwkornstige 
Iilisolvenzordnirrig overgenomen (s 21 sub 2 nr. 3 InsO). 

Eveneens afwijkend van de Konkursoscinung verlic~eii d1e v66r het begin van 
een proces tot de Cgesailntvollstreck~~~~g begonnen en riog niet bet5112digde inaal- 
regelen tot executie met begin van het proces hun werkmg (s "Sub 3 GesO). 
Onafiai~kelijk van vemietigingskwesties kan de curator van een proces tot de 
Gesamuvdlsareckung dus onbeperkt over rulke belcggingsvaomer~,e~~ h- 
sc1ilkk;en dlc ten gunste van afzonderlijke crediteu~eiem-i v66r l.iet begin van het 
proccs verpand worden. Deze regelinilg geldt zonder ti.jdisbeperkling. 

5 14 K 0  verb~edt inaalregelen tot afzondedijke executie allaen vaiaaf her tijd- 
stip van de faL1ietverklarirzg. 

In het nieuwe insolvei~ilierecht verliezen rnaarregele~i tot executie waardmr een 
crediteur een verzekering voor het tot de insolvcnle boedel bei~orend verimo- 
gensgoed heeft verkregen hun werking, vmlzover de rnarttregel tot executie in 
de laatste maand voor het verzoek heeft plaatsgevonden (5 88 InsiO). 

In her onroerendgmdrecht worden in de toekonnst de beeiildigingsvoowaarden 
iIn geiral van de verkolop bij executoriale titel door nniddel van 5 330d ZUG ver- 
gemakkdajkt. Volgens deze bepalingen kan het insolventiegerecht op verzoek 
van de curator onder de daar genoemde vmmaarden de voorlopige beëindi- 
ging tegen een vereffe~iing met betrekking tot een nadeel bevelen. Hel vma een 
vmrtzetring van het bedrijf noodzakelijke bedrijfsperceel kan dus niet meer 
aan de curator worderi ontt~okkeïu. 

5. Overige risicofactoren 

Bijzonder kwetsbaar zijn voortzettingen van een bedrijf a15 het in stand houder) 
afhankelijk is van licenties, cuncesqies en toestemmingen, gevaar lopende af- 
zetsinlcmreri die de nprichtinig van een verkoopmaatschappij nodig maken, 
slechts enkele s3eutelflgunien de instandhouding van de procluclie of de verkoop 
garanderen, het bediijf van ~lechts ktin enkele klant of ook leverailcier afhanke- 
lijk is, of algemeen, noch de ter beschikking stauncle lijd, noch de financigle 



middelen voldoende z?jn om de mnaPcen van de insolventie binnen het kader 
van een voortzetting van het bedrijf te neumliseren 

X. Conclusie 

De met de vourtzetting verbonden risico's mogen nicr onderschat worden. 
Biilinen I~et  kader van een noodzakelijke procedure-ontwiEckeling hangt hun 
succes s ~ l f s  blj een zeer ~ogvuldige  vmrhereidlng mk van factoren af die niet 
binnen de invloedssfeer van de procesorganen liggen. 

Bijzonder gevaarlijk zijn inationele en extern op de beslissing tot voortsetsing 
~ n ~ e r k e n d e  aspecten. De dmk op de doos het gerecht benoemde "Sequester" en 
latere curator om insolvente bedrijven op zijn minst gedurende enige tijd v m r i  
te zetten, is als gevolg van de moeilijke economische situatie aan~ienlijk ge- 
stegen, Het publiek meet de kwaliteit van de afwikkeling van een faillissement 
af aan het aantal behouden gebleven arbeidsplaatsen. 

Zolang het er echtes bij blijft dat 7ich mk een exonomlsch georisnteerd afwik- 
kelingsproces met nevenwitwerkingen op de arbeidsmarkt, sociale en slmc- 
tuairyolibeke toestanden aan de wettelijk vaststaande doeieinden van liet pro- 
ces m e t  laten meten, kan en mag het gezichtspunt van het behoud wan ar- 
bcidspleatsen nier centraal. staan bij een voortzetting van een bedrijf. Dat de 
publieke opinie dit op zijn minst tegenwoordig anders bcwrdeelt, heeft ren- 
minsce hct voosdeel dat nok economisch mislukte en niet in overeenstemming 
met de doeleinden han het inscplventieproces zijnde voortzettingen meestal riiei 
tot aansprakelijkheid leiden, zolang daarmede op zijn minst de instandhouding 
van enkde arbcidsplaatscn verbonden is. 

Met Duitse insolventierccht blijft daarmee, anders dan de itlsolt~enriewetteli 
van andere Europese landen, trouw aai1 de gedachte van de verwerkelijking 
van de aansprakelijkheid. Qok sanering en reorganisatie als gelijkwaardige 
dueleinden van het insolvennieproces siaan geen gedwongen ingrepen in ver- 
zekerde rechtsposities toe, vnorzover de crediteuren die emee  ia1 aanraking 
konaeil, niet: uitdrirkkelijk hun toesteinming verlenen aan dere rnaarregelen, 
b.v. in het kader van een1 insol!reniieplan. Ook na invoering van de Insolvenz- 
ortlnung moet het insolvesrl.iepríx'es op het vermogen gericht zijn en in  owc~ 
ee~~saeinrniiig met de iaiarkrpriiïcipes verlopeir. Crediteuren die in staat zijn 
geweest hun verrz~ogenstltels door overeenkomsten met de schuldenaar u66r de 
ialsolueritie onaantastbaar te verzekcren, blijven gepljvilegieerd en moeten op 
r,Gn hoogst de uitoefcriing van Izun rechter1 rnef de verz~rgings~rganen op 
ekaur dsteinnien of tot hel proces bijdragen. De invoering van een alkoellngs- 
periode. waarin de iiisolvente onderneming Bcli kan herstellen zonder inmen- 
gingen van crediteuren, stond in Dniitslaiid geen ogenblik ter discussie. 



Vooral op dit punt wijkt de Insolvenzordnung af wan, Eiervom~ingsweitm van 
andere staten. Voaral aan de hand van liet voorbeeld van Nederland kan 
duidelijk gemaakt worden dat es een onlosinakelijk verbiind bescant tussen het 
vowrxzerteru van het bedrijf met het doel van sanering of reorganisatie en een 
beperking van de betrokken crediteuren met of .tonder speciale b-vmgdlheden 
VOQT de uitoefening van hun rechten. Wie het doel rzastreeft in passende ge- 
vallen bedrijven ook in faillissen7ent met heit dm1 van eien sanering voort te 
zetten, moet beslissen de rechten vim de be~i-okkein cmduteureir op effectieve 
wijze, en zonder onderscheid, teil minste voor een bepadde pemeide op te 
schorten. 







Summary 

deb~s  of the bankruptcy estate ~n accordance with 8 59, Pas. I ,  No. 2 due to in- 
creasing unernp~oyment, as well ah h e  burdening of the assets that are subj~ecr 
to the bankrupicy 2luith rights of separatron and recovery and prefere~~tial 
rights led ro proceedings initiated upon petition without funds that could not be 
commencd clue lo a lack of assets. 

5. Dynamic Sequestration 

The decisive prerequisite far the presematlon of insolvet~e businesses ~n the se- 
questration period was created with the secunng of oiutstartdi~zg wage and sa3- 
ary claims for the final three monllis prior to colllnlellcement of insolvency 
procluedings tsubstitute pay insura~ice in the event of insolvency paid by the 
Federal Labour Office) as the principle which had been valid up to then, i. e. 
"no money no work" lost ~ t s  validity, at least temporarily, from that rime on. 

With ~ h c  further development of Lhe safeguarding sequestration ("'Sicl-remngs- 
sequestration") to administrative sequestration ("~erwaitungssequeskation"), 
which triggers off a dynamic process that goes beyond khe status quo at the 
t m e  of the slequestration order, the necessary covering of casts for the corn- 
mencenlent of bankruptcy proceedings could often only be achieved by means 
of a continuation aE business during the prelinairuary proceedings. 

The legal framework conditions for the dynamic sequestration have been de- 
fined and secured by insolvency practice, literature and established case law 
againsl the inactive legislature. In particular the decision5 have defined the le- 
gal status of the sequesbator ("Sequester") and the powers and freedom to act 
granted to hiin chat go beyond the pure safeguarding purpose. 

In accordance with this, the nature of sequestratioli does nor merely consist of 
preservadon and safeguarding, but also does not n ~ l e  out dynamic processes in 
so far as these could safeguard the aim of rElc sequestration, i. e. optimum pres- 
ervation of assets. 

6. Maintenance of  value through continuation duriarg sequestration 

In accordance with the aim of sequestration of safeguarding and malntairning 
value, the decisive factor for a continuntion of business in the sequestration 
period is the maintenance of production in order to conrplete half-finished 
products or projects commenced in order to maintain the value. The question 
as no whether or no1 U ~ i s  can be achieved must be exani~necl withln the frame- 
work of iul inccln~e estimate for the planned sequestration penod whereby tlw 
penonnel cos~s  may be left out of tlre assessment as long as the relevant period 
(3E s~~[>s l i t~~ te  pay in !he evcnr of insolvency is not exceeded. 



3. Securing of the aims of  the proceedings 
The course is se.1 for tJle development and result d the bankznrptcy and collec- 
tive foreclosure prweedings directly following the seqwestmion order. 

If the prerequisites far a l e g d y  permissible and financially necessary con- 
t~nuation of business are not created inzmediately and if this failure result5 in 
discontinuation of apesations. the possibilities of maintaining and carrtinuing 
bu5iness are generally lost complcteiy. 

Only a continuation of business during the seques~ration will secure the con- 
ceivable ophhans not only of achieving the sequestration aim but also in 
particular of achieving the legally prescribed aims of later insolvency pmeed-  
mgs, whereby it is in~portarrt in particular in1 the first crntical days following the 
sequestration order to rake the necessary steps to secure the internal company 
structures and external business connections. 

11. Reform apprcraches, econcrrmic viewpoint, requirement8 

1. Economic consilrainrt5 

If the continuation of business during the preliminary proceedi~~gs appears to 
be a makeshif measure in practice in order to at least secure the adjudication 
of apprax. of all the proceedings applled for, the continuation of business 
beyond the date of adjudication must not be separated horn the ecol-mmic 
framework conditions. 

In cases where employees, customers and supphiers have adequate alternatives, 
tbe issue of a continuation of business is settled on the adjudication date. Ilf, on 
the other hand, the economic framework conditions worsen, the aims of the in- 
solvency proceedings d reorganization and financial rehabilitation come to the 
fore, both of which necessitate a continuation of business even ~~ndler insol- 
vency conditions. 

The reform discussiol~s in Germany too were deten~nined for a long time by the 
drafts of the co~nrnission on: inxolvency law and the reorganization approach 
that had a large influence on them. The coiatmuatiun of bus~ness increasingly 
zmk on, in pamcular in the eyes d the public, the appearance oi' an overposi- 
tive proceedings' aim for the purpose d maintaining company structures to- 
gether with an increasingly business manageiment and economics-orieatd way 
of im3rirug at the ban9wuptcy proceedings. 

2. hlinimum requirements 

Standards, also within the meaning of pf~yvality assurance systems, have not 
been developed Ilowever for the continuation of bnusirress dunng rhe com- 
menced insolvency proceedings, Established case law merely compiled rrega- 



tive delirnjtation criter~a on the basis of faded continuations of bus~ness from 
the point o f  vllew sf liability. 

In gene~al, the following applies: 
- Continwationa of business must be oriented ~owards the legal proceed- 

ings' aims 

- and must guarantee the covering of the liabilities associated therewitli, 

- must proniise a better proceedings' result than immediate liquidation, 

- and must be secured by means of ahe necessary legal, economic and ad- 
minis~rative framework conditions. 

111. The aims of the proceedings 

1. General 

The cor~tilliuation of business durlng corn~nenced insolvency proceedings can 
newer be the aim but ah mosl a means of real.ising an admissible proceedings' 
aim. As ofLen incorrertly seen only rn connection with financial rehabilitation 
efforts, the conllnuatlon of business can1 equally serve the later individual or 
total liquidation or even rhe reorganisarion of the insolvent company. 

Its compatibility with the aim of the insolvency proceedings in each case is 'the 
decisive guideline far every decision on the continuation of business. 

2. Cornpusition (Vergleich) 

The conupositio~z order ai~ils at preserving the t~ustwrorthy debtor or company 
by means of a contribution to financial rehabilitation on the part of the non- 
privileged creditor in order to avoid economic destruction of livelihood. As a 
resul~, dle colltinuation of the business under the administra~ion of the debtor is 
obligatory unless winding up by arrangement is the case. 

Within the system of valid Gern~un insolvency law, the Bankruptcy Act fulfils 
~Jie function of gwaral-rtcei~lg the proceedings' aim of Iiquidarion and thereby 
ultin~ately dissolution. Where the debtor no longer has the means to satis% his 
creditors - or 11"r lenders of proprietary capital - the rights of disposal of the 
exisr~ng assets pass ria the creditors. 

The csedirorsklaims are realised within the scope of a collective execution 
proccss wit11 the ilim of conzverting the asscts into cash as best as possible 
tlmrough realization, and distzibuting them to the creditors involved in accor- 



&nee with legal provisions, wherelay, on the basis of spcial  and legal prefer- 
ent~al rights not equal paying off bul pro-rata payi~lg offapplies. 

Total liquidation is also pemlissible, whereby - if it leads to preservation or the 
business sbucl~rres - we generally talk about trmsfenned financial rehabilita- 
tion. The aim of the reorganization of lthe insolvent company is also covered by 
the provisions of the Banhprcy  Ad. The debtor in bmkmprcy may also strive 
for the conclusion of bankruptcy contpositiolr (85 173 ff KO) with the unse- 
cured creditors or discontinuation of the pmceedings ( $ 5  202,203 KO). 

4. Total Execution (Geszrmtvollstreckung) 

The passing of the Total Executic~n Order ("Gesanrlvo1Is&eckungsord11i~ng"~ 
bankwprcy laws for the former GDR) on 01.07.1997 together wit11 the "Unter- 
brechungsgesekz" (GUG), was intended to Ldke into consideration the idea thar 
the adjustment process In the GDR, which still existed at this point in tirne, 
would lead to a rapid increase in the number of insolvencies, whereby legal 
policy was concerned with giving the affwted cornparlies a Legal framework 
for continuing business even after introduction of total execution. 

In i~tdividual cases a decis~on nrust be taken as to whether to reizlize the exist- 
ing business assets imrnedjately or whether to give preference to a linn~~ad 
continuatiorv of business with the aim of transferred financial rehabililation, re- 
organization om. tempormy purhuance d econmlic, social, labour market and 
induskrial policy aims in order to fulfil the special conditions of a one-off, his- 
tone adjustment process. 

Unlike the case under bankruptcy conditions, the assets assigned to h e  credt- 
tors Ior the purpose of realization of liability may be used a1 least in part to 
subsidize and cover a non-profitable conlinuation of business. 

The Fnsolvency Act ("InsoPvenzordnungRR, new b a r h p t c y  laws valid as per 
01.01.1999) with which internal German legal uniformity w ~ l l  be put info 
place on 10 1 .0 1.1999 in order to create a unifoim insolvency process, accords 
equal irnporta~ace to the proceedings' aims of liquidation, reorganization of the 
debtor and transferred financial rehabilitation. 

The creditors decide an which proceedings' aim to pursue on the basis of the 
nutclnorny granted to them. In order to avoid premature prejudgernenls, the 
debtor's company is to be continued during fie adjudication proceedings in so 
far as the insolvency court gives the temporary imsolvency receiver power or 
administration and disposal. An early closure during the adjudication proceed- 
ings requlres the consent of the court and said consent Is only granted ~lf Lhc 



csnainuati~on of business could mem a considerable reduction in the assets 
(8 22, Pa. I ,  No. 2 Inso). 

The creditors do not decide on the continuation or closure and the aim of the 
proceedings, which may also be pursued by m a n s  of a legally operative insol- 
vency plan (4  157 InsOS, until the receiver has presented his r ep r t  in the re- 
porting meeting. Said report must also point out possibilities for preserving the 
coinpian y . 
Whether or not the creditors want to wait for their share in the liquidadola pro- 
ceeds in the f o m  of a quota or whether they want to wait for the proceeds from 
the realization d securities depends not least on the result or a comparative 
calculation between the liquidation value and the continuation value. QrlEy 
those who expect rnore from f<nancial rehabilitation or reorganisation waive 
heir claim to faztlst cash. "'More" must not always mean a l~igher cash sum but 
may also mean h e  preservation of a customer or supplier relationship. 

Whether or not this can succeed can be realistically evaluated a number of 
days after the first meeting or creditors on the basis of h e  results of the con- 
tinuation of the business achieved up to hen.  

6. An international comparison of cant4nuai8ions of business 

A new definition of the aims of the insolvency proceedings is being considered 
throughout the world; a number of countries have already introduced compre- 
hensive new codifications (U.S.A., France, Austria). 117 virtually all countries, 
companies are striving to continue business urrder insolvency conditions and 
achieve financial rehabilitation and reorganization in the face of similar %a- 
nornic difficulties. 

a) Redefinriaug the aims 

The European states as well as the U.S.A. and Canada were equally hit by an 
econanlic crisis afles 1974. This led to an increase in inso!vencies everywhere 
arrd trigyered off legislative activities no reform the r~isollvency laws in each 
case, As a result of high job losses, the insolvency psaceedings' aims oS reor- 
glznixntnon and iinancirrl rehabilitation came 10 the fore in all affected coun- 
tries Likewise in the Netherlands, cornn?ission reports were convpiled whose 
resuits focus on how companies can be continued and preserved within the 
Framework of legal promotian of financial rehabilitation through an amend- 
~ ~ I J E  of the insolvency Jaws. 



b) Report of the: Meas Commission 

The Increase in insolvency figures at the beginning of the eighties led to the 
setting up of a commission at the an~lual meeting of the trade association in 
1983; the said comnzission was named after its chairman, P.C. Maas, the: for- 
nzer president of h e  national inveshent bank. 'The convnissio~~ presented the 
results of its study to the trade association on 15th February, 1985 and called 
for a law on the reorganization and reestablnskrment of companies. G ~ v e ~ i  &e 
planned interventions in the secured legal status of the creditors affected, the 
commission report was sharply crit~cized, especvally by 'the Dutch banks. 

C) The Mijnssen Commission report 

The criticism of the proposals of the Maas Commission occasioned the Uultcl~ 
Minister for Justice to fonl~ a second comnussion which was named after its 
chairman, F.H.J. Mijnssen, who like his predecessor came f~nnli banking ck- 
cles. The report of the Mij~issen Commission also concerns ilself primariYy 
with the possibilitias of preserving and continuvrlg an irlsolue~~lt conupany. Wir- 
tually all of the reform corvsiderations of the conimissiolz are thus concenled 
with the payments moratoriui?su, wl~ilst  bankruptcy is put on an equal foodrug 
with liquidation and dissolution. 

The report of the Mijlrssen Commission picks up on a prol~osal by Maas, who 
reconnmnanded in his report thar businesses h a t  are experiencing serious fi- 
riancial dlfficultles should be granted a breather penod. 

d) Suspension of the creditors' sights 

Tlae refom proposal of lb Mhjnssen cominission demands the suspension of 
the rights of aI1 creditors against the debtor during the period of 01e payments 
moraromium. This shall include creditors with privileged claims ("'preferente 
voerderingen") preferred creditors ("separatislsm")s well as crediroa with real 
security interests ("'zakelijk zekerheidsrechten'"), wl~ilst in accordance with 
existing law surs6ance o111y applies to creditors with ~tnsecured claims 
("concu~rent voerdering"). 

The commission is primarily conce~l~ed wit11 the preservation of the company, 
The aim oh the payments moratorium (surskance) in conncclion with colz~posi- 
tion is no longer first and foremosdy the equal xaili~f~zction of h e  eredinors 
(Article 218, Par. 4 Fw) bur rather the restoration of the earmzli~lg power of 11112 
insolvent company. 

By its proposal, the col.~.mission is drawi~lg the conclusion from the realization 
that under the present conndihiol~s of the payments moratorium, the secured 



creditors are able to tenlporally block the continuation of a business if the 
debtor and receiver are unable to pay (be crednrors to waive this right. 

However, h e  essential aim is always to temporally postpone the exercise or the 
rights whilst interventions in the legal status itself are not intended. 

For this purpose, Dutch insolvency law has provided a "afkoe8ingsper3ode3' 
since 1992 which provides a postponement of the rights of all creditors in- 
volved in the praxmdings, including creditors with preferential raghts and 
privileger, for a temporary period ("aflcoelingspende"}, both under the condi- 
dons of traditional bankruptcy as well as in  conjunction with a payments 
moratorium. 

el The "akaplelingsperiode" 

The discussion corucerning the recommendations of the reform commissions 
(Maas and Mijnssen) has still not been wound up in the Netherlands to this 
day. However, the idea of granting companies in crisis a breather period l ~ a s  
already been applied in practice, whereby the preliminary considerations for 
such a "afkoelingsperiade'" date back to talks which were held in the Dutch 
Departinelit of Jusrice in 19810. 

I l le startiiig point of these considerations was the experience that ahe con- 
tinuation of the debtor's business activities under bankruptcy conditions was 
regularly ruled out because suppliers imrnediarelly arrived at the door d the in- 
solvent company with their tmcks In order to collect their goods which had 
been delivered under reservation of ownership, scr as to get here before the Tax 
Office, which, under Dutch Jaw, is entitled to exercise a lien in rem 
("bodembeslag") wlaich covers all movable business assets - regardless of 
possible existing special rights - that are in the possessio~~ af nhe debtor on his 
premises at the time C E ~  tlre order. 

The proposal take11 up by the Mijnssen Commission was accepted by the legis- 
lator. Art. 63a, 2413 Fw came into force on 011.011.1992. On the basis of these 
regulations, there is a possibility of ordering "ofkoelingspedode" both during 
bankruptcy arrd during a rnoratot-ium. During said 'kfioelingsperiode", the 
power to exercose rights through rhii-d parties or seize business assets belong- 
ing to the banlu-tupc's estate is rernporarily stlspended. 

t3 The "aniioelingsperiodeE1 umder bankruptcy conditions 

B;c3llowing commencemerit of xhe bankruptcy proceedings, the carn~nissioned 
judge ('kechter cornmissaris") may, ex off-icio or in accorda~ce with an appli- 
cation of a pmy ~ln\iolved, decree a writre11 ruling that creditors rndy 11ot exess- 
cise their sight5 to objects belonging to the bankrupt's estate For a rnaxklnuni 



period of one month, wliereby this period inay be extended by one filrher 
month only Ck~lcle  63a, Par. 1 Fw). 

The order may be limited to particular sights an&ar particular cs~ditors, 
whereby the commissior~ed judge also has the power to determine the hype of 
exercise al" righ~s and the assets thereby affected. Hcnrirngs chat were fixed 
during the "aEkoelingsperlode" or time limits which have already commenced 
shall not be affected, whereby creditors are obliged to grant reaisonalsle dead- 
line extensions if this is required in the interests of the matter, e.g. in order to 
give the receiver ("curator") time 20 acT and make decisions, ~ncluding, f o ~  ex- 
ample, on the questian of a coiltinuation of busirless (Article 63a, Par. 3 Fw). 

The comm~ssioned judge shall also be entitled to order a cooling-OW period 
following adjudication (Article 6%. Par 4 Fw). 

g) The "aa&oelingperiode;'" during the moratorium 

Likewise, under the conditions of a surs6arice (Article 2 13 ff. Fw), the judge 
shall be entitled to order a "'afkoelingsperiade" which allows him to exclude 
certain creifitors from exercising theis rights or from exercising heir  rights to 
certain objects for t l~e duration of one month, or 10 pastpone cllc exercise of 
rights. l%e decisiort shall be take11 by the bankruptcy cowl w the commis- 
sioned judge (Article 241a. Par. I Fw). 

In the case of a surskance, the court cannot order the "afi~kuelirrgsperiodc" ex 
officio, however, but rather only in response to an application by the debtor or 
the receiver. h this respect, there is a deviation from the principle - which is 
otherwise valid without exception within the framework of the rnorarorium - 
that debtors and receivers ("lbewindvoerdef') must act joirhtly . 

suspension af t l ~ e  exercise of sights is not associated with a revaluing d 
the creditors' rights, with the result that compulsory interference with secured 
legal status is avoided. However, the exercise of rights by the creditors In- 
volved within the ]legally prescribed period d o n e  month is prohibited withour 
exception, whereby a one-oFf extension of the "afkoeling~peride" by one fur- 
ther month ts permissible. 

Insolvency figures have been falling continl~~ously in the Netherlands since 
1994. Within Euinpe, a sirslilar development can only be seen in the Scarrdi- 
rrauian countries as well as Britain and Spain, countries thaa also rccognise an 
early payments moratorium, albeit in a different fotm. 



IV. Covering of cosEs, prmesvaliorr of the substarnce 

1 .  General 

The orientation of a decision on continuation nowards rhe aims of the insol- 
vency proceedings is necessary but on its own not sufficient to warran1 the 
preservation of lhe business. Decisive is whether or not the legal and business 
framework conditions permit a continuation or make it an incalculable risk. 

2. Camparalive ccslculation between liqruidation value and continuation 
value 

As a resdt, every continuation concept contains a comparative calculation 
which shows that the temporary co~~tinuatioli of business vlti~nately promises a 
better realization result than immediate dissolution. 

3. Covedng of the costs of eentinuatian 

As soon as the proceedings are commenced, the alleviation effect from the 
substitute pay insurance in the event of insolvency ceases. The receaver in 
bankruptcy, the total execution adnlinistrator and the insolvency receiver must 
ensure that the liabilities justified by tlaem in the course of a continuation of 
business can be covered by the administered resources in order to avoid the 
risk of personal requisitioning on the parl of general creditors that Iwve been 
dropped. The, principles developed by established case law on the liability of a 
receiver in bankruptcy or total execution administrator for non-dischugable 
ordinasy debts have been incolporated In the Insolvency Act (9 61 InsO). 

Under bankruptcy conditions, a regulation also exists until such time as a de- 
cision is taken by the meeting oF creditors exempting the receiver from liability 
such that the continuation d business rnay not cause a reducrioiz in the assets 
so that the interests of the creditors involved in  the proceedings are not contra- 
vened. 

4. 1,imits OF the continuation of brtsiness 

This sets limits for every continuelion of business. As long as the creditors do 
not agree to subsidize h e  conkinuation of business fmm the assets assigned tco 
them under liability law, the continuation of business n~ay  not violate the 
PI-inciple of minimization of loss. Jn addition, the rnlese hope or remote pros- 
pect thal a later disposal of tlze conlpany would increase the assets shall not 
surtke as a jusrificatlorm. 

The subsidization idea slinkl only be expressly pcnnitted by the fnsolvency Act. 
However, it is already citmn~ly permissible in certain cases under total execu- 



tion co~rdilions. 2116: insolvency receiver is only entitled to close a o w ~ ~  the 
business, taking account of the rights to participate of the commitlee of c ~ d i -  
tars and debtor, if the feared reduction in assets is considemble. 

V. Influence of the continuation on resources 
1. General liquidation precedence 

The decision of the receiver - temporary continwatjon or closure - under exist- 
ing law ~np unltil the first meeting of credimrs initially requires an assessment 
of the chances of short-term liquidation following subinission of an itlvensory 
list with an expert appraisal and taking account of sales potential. The realiza- 
[ion proceeds lo be achieved in ihe short-tern1 must be assessed and compared 
with the results of a temporall) shifted realization or an overall realization at 
the end of a short- or medium-temm continuatiam of the business. 

lf the assessments are very similar, liquidadon shall have priority as it realises 
the pr-oceedingsbim of realization of liability without any further risks, in so 
far as demand is available. 

2. Assessnrent principles, appraimB of the realization possibilities 
The value of business assets is determined by their type of use and location. As 
a result, it has proved useful, at least in the case of assessments for internal 
use, to differentiate between dissolution values and an assessrrtent under go- 
ing-concern aspects. 

The expected realization costs me to be ca1cular;ed dependent on the location, 
whereby the dismantling and transport costs could have a negative effect in the 
case of individual liquidation. In the case of old industrial plant and large ma- 
chines that for safety purposes are fimly attached to the ground via founda- 
tions or other connections and which often only have underfloor drives, dis- 
manding and transpofl costs can reduce individual sale chances to virtually 
zero or can lead to a situation where potential buyers will only agree a pur- 
chase if the company assumes the transport and dismantling cosrs. Cd~at-of-dttte 
n ~ a c h i ~ ~ e s  can no longer even l-te sold in developing countries which, in the 
early nrneties, still &I a certain extent bought up the entire rnachil~cry of coin- 
panies that had closed down, dis~riantled same, packed it into coniair~ers and 
transported it back to their home countries. 

An overall sale is advantageous if the plant sold remains in its old localion. 
Out-of-date equipment can also fulfil its purpose under continuation aspeclh. 
%e latest tecl~nology is not necessary for every machrnirrg operariun. As a re- 
sult, machines that remain in their old location often also bring proceeds fro111 



sale even if they are technically out of date and have long since k e n  written 
OF%-. 
Under this pren~ise, transferred financial rehabilltations have lasting effects on 
the value of h e  immobile and mobile capital assets. 

3. Maintenance of value of stocb 

Feared losses in value as a result of h he shont-term windlng up of a company 
are: often yuated as a reason to continue the business following commencenwnt 
of procedlngs. 

Sernlfinished producrs are worthless if they cannot be finished. As a result, the 
ba~ance sheets upon commencement of insolvency proceedings often only 
quote pro tnemoria figures deirimg the assessment of semifinished productsand 
oAen also when describing raw marerials and supplies for the case of in~~n~edi-  
are dissolution. These items only gain an intrinsic value if they are finished or 
if they arc sold to a party taking over the company that retains the business 
structures and continues the btlsincss bllowing translersed financial rehabili- 
tation. 

Righls to the stock-in-hand, including  he semifinished products, are held by 
suppliers our the basis of reservation of ownership in simple and err~ended 
forn~, yet they are also held by the creditors on the basis of transfers of owner- 
ship by way of security. 

Banks and suppliers are thus both often interested in running out production at 
least, as this leads to the finishing of se~ntfimished products using existing 
stocks of raw materials and supplies and thus increases the in&insic value of 
their security rights. 

Because of these interests, pressure is put on h e  receiver, even if there are no 
perspectnves for a financial rehabilitation, to continue business at leas1 tempo- 
rarily until tlie property serving as security is processed complete1 y. 

4. Reducing the asdhary debts 

13iec;huse of the special attenlion that, above all, h e  Federal Labour Office 
("Bua~desanstalt fiir Arbeit") pays to continuations of business which lead to 
rhe preservation of value of the pmpeay serving as security, the argument &at 
[his will lead to a. reduction mn the ordinary debts is also given for justifying 
this measure. Even if the business is subsequelnilly wound up, a conti~lwation d 
business far Ibe purpose of filling exisdng orders can lead to a situation where 
regular wages and salaries which would have to be paid anyway are placed 
opposite a creation of value that balances out expenditure for the benefit of the 
assets. 



Dunng periods a% full emphoyme~~t, swcli cons~demtions never a o s e  as enl- 
ployees w t h  accrued wages :slid salaries made use of the possibility of teni~i- 
naring their conChacts wi tho~t  notice ill order to move ro new jobs immediately. 

Under present conditions, however, older employers in particular have virtually 
no prospects of finding a new job. 113 addition, by virtue of their age and hei r  
long service with rhe compaaly, they have the longest notice periods. Whilst 
their manpower is not available to the receiver free of charge, these costs do 
not have to he included in an estimate for the continuation pri-iiold - at least 
until expiry of the notice periods - because they would also place a burden on 
the assets in the case of closure 58 Par. 1 ,  No. 2 KO, # 13 Par. 1, No. 3a 
GesiO, $55, Par. l , No. 2 'UnsO). 

5. Preservation of the goadwill 

The realiziltion of the goodwill as the sum of a31 intangible assets can also be 
given as a reason jusrifylng a decision to continue the business. The value d 
intangible business assets is generally not to be included in die adjudication 
balance sheet as tl~ese values cannot be realized in the case of a dissolution. 

It is only in exceptionrrl cases that appreciable purchase prices are counted for 
the regular customers, process or production know-how, prospecluses and 
other image and sound malerial, drawings, -formulas and tables in the case of 
!heir separation from the business structures. 

V11. Necessary framework condiltiofus and strategic aims 

I. General 

Ttae possibility of continuation can be influenced by legal, economic and ad- 
ministrative factors that cannot be shown as a calculated value in an income 
estimate for the continuation of dne business. The fran~ework collditiclns rxeces- 
sary for a continuation of business must be created and secured. 

2. Legal Framework conditions 

Whether or nor necessary reductions in staff with mass redundancres or indi- 
vidual redundancies, B e  atlainnrcnt of' a balance of interests and rhe conclm- 
sion of a social security plan can be achieved; whedher or nor- interventions and 
encroachments by creditors wir.  preferential rights and privileges can be 
warded off or at least liniiled and whether or not sales agreements can be en- 
forced even uilder insolvency colnditiol~s ~~ormally cannot be defi~~itively as- 
sessed at the time when che decision i< taken. This results in an uncerlainty 
factor whvch can have a lasting influence on the courae and resull of a cola- 
tir~ualiolx of the business. 



3. Business management and argainizationd prerequisites; 

The business managernent area is chiefly concerned with market and sales po- 
tentials, Lhe management and calculation of fixed costs arising during the con- 
tinuation of business, the marshalling of resources in the area of production 
and the secunring of financlng. 

Irrespecdve of the quality of same, organi~ational and administrative factors, 
f ron~ company management to personnel to internal information and manage- 
ment systems including controlling, can have a serious effect on ithe course and 
result of a continuation of business without it being possible to objectivise 
these components within the framework of a decislon to continue the business 
or without being able to substantiate them by means of figures or index nurn- 
bers. They we replaced instcad by estimations and experience whereby, de- 
pending on the branch, special features emerge that do not permit generally 
binding statements. 

If the evaluazion of the cause analysis results in a predominance of exogenous 
components as a decisive cause of the insolvency, a carttinuation of the busi- 
ness is generally not to be recommended as these Fdctors are beyond the control 
of thc receiver and the insolvency organs. Worldwide ssrluctural and adjust- 
ment crises cannot be overcome by the means offered by insolvency law. The 
same applies to collapses due to natural disasters or armed conflict. 

4. Strategic aims 

Unlike a decision to tenvposahly continue the business in the sequestration pe- 
riod taken on the basis of a more summary evaluation, the decision to continue 
the business following the commencement of bankruptcy, total execution or in- 
solvency proceedings requires consideration of rhe strategic aim that the con- 
tinuation of business is to serve, 

On the basis r,C the four stage mdedel 
- only ~hort-term continuation limited to the date of the sequestration or the 

I'ulure acijudlcatio~i proceedings (1st stage); 
- continuation within il~e framework of run~ning out production, even be- 

yond the adjudication dare wirh subsequenr dissolution (2nd stage); 
- car~tinualion - including in the medium to long term - with the aim of to- 

La1 licluidation - mrrsfesred financial rehabilitation (3rd stage); 
- long-term conlinuabon of the business wirh the aim of reorganlizatiorr 

(4th stage) 





The disadvantage of running nut prduction is its lack or perspectives, with the 
result that enlployes, suppliers and customers akways kmk for pemanent al- 
terna~ive solutions. In add~cmn to the rnlnirnimtion of nslt aspect, the con- 
tlnualtiori of business for a temporary period only offers all the possibilities of a 
test lun so that ~t can be assessed during this period whether or not further 
reaching strategic proceedings' aims can be pursued despate the basic decislon 
to shut down the business. 

This applies in particular if reorganizalion measures - which lead to a lasting 
irnprove~~rent In ;the earnings p w e r  and which can often only be enforced un- 
der insolvency conditions - preceded the continuation ofthe business. This in- 
cludes [he shutting down of unprofitable separate divisions of the business or 
departments, personnel adjustments, a correction of the production pro- 
gramme, a reorganization of the customer and sales structure, a reduction d 
the depth of production by means of reslmctudng to become a commercial en- 
terprise, and ru rearganisarion of the management level right down to the dis- 
missal of executive personnel and h e  suspension of the debtor in bankruptcy. 

The determ~natio~r d the time fdctor for a ternporaiy eontinua~on of the bwsi- 
[less w i ~  the airn of a later winding up of the business depends mainly on ltlze 
using up of exisling stocks, the completion of semifinished products and flue 
general winding up or  ongoing business and orders. In so far as the original 
intention of closure is not called into question, the receiver can also accept new 
orders during fhis period in so far as they can be filled during the time period 
at his disposal. 

WII. External influence 

1. Obligatory continuation of business in the case of m~ajjor companies 
becoming insolvent 

Ennotional and irrational factors as well as overriding aspects are not to be 
ruled out during a decision on the continuation of the business and h e  ainrs 
pursucd by same. In the case of insolvency of major conlpanies [here is busi- 
cillly no puin~r i n  attempting tts ob.jectivize the basis for the decmsion as overrid- 
ing political reasons mean that there is 1x0 alticnlauive but to continue the busi- 
IICSS. Continuation is rnanclatory in the ease of buanesses wi0-i over 1,000 
employees. Lost government grants, loan guarantees and state or even supra- 
national prekrenee orders secure 111e continuation of the business in this proc- 
ess, 

2. Lack of assistance programmes 

On the other hand, no state aid is available to sslnall or medium-sized cmnptl- 
riles. Assistarace programmes far covering continuation risks are at best o~lly at 



the discussion stage. u p  to now hey  have been limited LO assistance on rlw 
pafl of h e  investoir? who, as part of the transferred financial rehabilitation, pre- 
serves jobs threatened by the prospect of closure, affects inuestrncnts, and for 
this purpose requires stare aid as regards rhe financing and also for describing 
his equity capital. 

3. Continuation f ~ r  the purpose of preserving jobs 

51) 5% of all insolvent businesses in West Germany Izave fewer than five em- 
ployees; the v a ~ t  majority of cornpanie5 in c r i ~ i s  have turrtuwem ranging fmnr 
l .O lo 5.0 nliY1Eon marks. 

Insolvency practice, arid in particular the continuation of the business, is thus 
Par less spectacular than is to be believed from ~2poITlng on major proceedings 
which atnracts a great deal of  publicity. 

Nevertheless, the public attention paid to the b~znldling o f  banhprcy,  total 
execution and cornpositlan proceedings togelher with crises which have come 
to a head on the labour rnarket lead to the hope - even un the case of srnaY1 and 
rnedium-smd businesses - that contintaation~ of the business will ensure the 
preservation of jabs at least for a tempora.~-y per-iod. It is also generally ex- 
pected, without this being expressly said, that the creditors are prepared to 
subsidize unprofitable cotntinuations oS business in h e  interests of higher aims. 

VEII.Coneeptiona1 safeguarding, estimates 

1. Continuation concept and its elements 

The aims pursued by the continuation, the duration of h e  contitluation, the 
folecasted improvement in r l~e  result and the estimates on M J ~ Y C ~  these are 
based must be documented as a continuation concept and subrnittcd and ex- 
plained first of all to h e  court and later to a temporary committee of creditors 
as well as the meeting of creditors. The estimates shall co~~s i s t  of an income 
estimale for the continualion period and the insolvency balance sheet which 
compare the expected liquidation result in the event of immediate liquidation 
to the expected sesulL under the conditions of a ronlvniuarion of the business. 

2. Planruing tiqunidity requiremen& 

A liquidity requirement cahcula~ion is necessarqi to \how [hat the expenditure 
associated with ~e continuation as ordinary debts or liabilities that first of all 
have to be settled (8 59. Par. 1, No. 1 ICO. $, 13 Par. I ,  No. 1 GesO, 8 55, 
Par. 1, No. I Inso) are covered at the lime of the decision 01 that i t  can be ex- 
pectod that h e y  wili be covered in the course of normal business. 



Under existing law, the conillnuation concept, including the prognosis calcula- 
tions, det~~onstrate the plausibility of the decision in continue the business 
which is to be taken under the conditicrns of bankruptcy and total execution at 
the rime CbiF the commencement of the proceedings by h e  receiver alon~e accord- 
ing to his best judgement (4 129, Par. 2 KO, § 8, Par. 8 GlesOl. 

If the insolvency receiver wants to shut down the bl~siness at a future date prior 
to the reporung date or on ilhe day of the commencem~ent d the insolvency pro- 
ceedings, h e  set of accounts presented by him must prove in a comprehensible 
manner that a continuation of the business cannot be carried out profitably 
andor that the costs associated with h e  continuation cannot be covered. Esti- 
mated prof2 and loss as well as the liquidity requirements plan then form khe 
basis OF the decision to approve the intended closure. Said decision is to be 
taken by the insolvency court or by the members of the temporary cornrnittce d 
creditors (8 158, Par. I ,  Par. 2 Insa). 

ZX. Potential impeding factors 

1. Starting pasition 

Wle financial rehabilitation assistance pursued by the Insolvency Act does not 
eliminate the legal, operational and administrative risks associated with a con- 
tinuation of the business. 

It is important to assess how the potential inapeding factors emanating from 
the privileged creditors affect the continuation and to what extent the reorgani- 
zation measures necessary for securing profitability can be xealised in a mod- 
ern fashion. 

2. Company changes, sedundarucies, wage anrd salary claims 

Even in times of crisis, receivers in bankruptcy and total execution zrdministra- 
tors remain bound by the provisions of the Employees~epresentation Act 
("Betriebsverfassu~~gsgesetz"] as well as the laws crrl-rceming protection 
against unfair dismissal C"Kiindigungsschutzgese(z"'), whereby the Employ- 
tnlent Pz~rnotion Act ["BeschSfdgwngsfiirderut~gsgesetz") which shall come 
into effect an 01.10.1996 admittedly facilitates redundancies in h e  case d 
bankruptcy ;tnd limits the checking of same. 

The susper~sion of $ 6 138 BGB (Civil Code) uiades the conditions of total exe- 
cution (Art. 82 EG LnsO (111trductoly Act to the Insolveiicy Act) in conjunc- 
tiosr with Art. 232 5 11, I EGBGB (dntraductory Act to the Civil Code)] has 
facilitated ~ransfemed financial sehabilitatians considerably it1 the new federal 
states. The proceecliazgs' aim of transferred financial rehabilitation can 'be pro- 



nounced and strived for without hawlng to accept rhe risk of invalzd dismissals 
due to an impending chang~ng hands of the conlpany. 

During b a n h p t c y  and irr future also under the concVltions rrt' the Insolvency 
Act, we must work (once again) with deceptive packaging whereby rile nz- 
ceiver, Po !he last, holds onzo tl?e prescribed aim of a closure following running 
out productuon, despite h e  fact that possibilities of total Inquidation and the 
preservation of the business structures are beginning to e~nergc, in order not to 
nsk che r9ismissals which have been pmnouiiced becommg invalid as a result 
of an inzpendlng changing hands of the company. 

The procedural facilitations of redundancies ralrder the Insolvency Act have 
still to prove their worth in practice. In order to implement the reduction in 
Jobs necessary -for preparing transferred ilnanclal rehabiliration or for ~corgani- 
zarion, !he receiver must, in furure, negotrate a balance of interests with thc: 
shop steward in which d.ue eny~Ioyees to Ix: made redundant are to be named. 
The receiver must wait three weeks before insiltwing cornbiried plrnceedings 
before a labour tribunal in order to exannine the effecdveness of all redunda1.i- 
cies (§$ 121 iff* InsO) if the simp stewards - as is to be feared - refuse 'lo conre 
to a balance of interests during the negotiations. 

Although d ~ e  possibilities of checking [he employee?, selected for redundanzcy 
are limited, the administrative f i~~ali ty of the necessary nxass redundalacies is 
delayed by weeks if not n~onths. The sense of u~rcer~ainty remains during this 
period, especially as every job is  fough~ for fiercely 111 the face of stmcturd 
mass unemploy rnent. 

In accolrdance with the Employment Pron~otian Act which slzaYL conae into 
Force with effect from Oil. l @r,l996, Articles L L3, 12 1 ff. I n s0  shall be intro- 
duced in advance i t ~  the commenced banhuptcy proceedings. The current legal 
situation as regards totd executiola shall be retained. The legislature has thus 
indicated that it views the suspension of 613 a BGB as the more it rigor tan^ 
prerequisite for continuation and financial rehabilitation. 

The downgrading of the wage and salary clailzrs - following cornmencelnent of 
l~raceedhngs - of $hop stewards under t l ~ e  conditrons ol  tala1 exusunion ($ 13, 
Bar. I ,  No. 3 GesCl) - something which conserves liquidi~y - is not adopted by 
the I~~solvency Act. 

3. Rights of separation and recovery and preferential righb 

Separatists can pull the foundation out from under a continuation of busilles1* 
by exercising rights of separation and recovery and preferenti a1 riglzts. Lri com- 
parison to the Bankruptcy Act. the Total Execution Act has swengthened the 
legal position OF the recelver considerably as he is ent~tled to revoke the pc-ivi- 
leges following prior realization (8 12. Par. 1 GesO). 



In accordance with the D-ptcy Act the creditor is responsible for realizing 
objects to whicii preferential rights are atrached (5 127, Par. 2 K031. In order to 
avoid the exercising of this right, the receiver in banhuptcy can ar best appeal 
to them or threaten t-l~em wifh am appeal. 

If the ~nsolvency receiver has a langible object in his possession to which a 
preferential right is attached, he may realize it by private contract ( 5  166. 
Par. I InsQ). If he is entitled to perform realization, he can use the objecr for 
the inrolvency assels within the framework of a continuation of the business in 
return for eompensatlorr of the creditor for the resulting loss of value ( 5  172 
InsQ). Both provisions $hall facilitate the continuation of the business con- 
siderably under the terms of the BnsO, as shown by experience with rota1 
execution. 

4. Tnsollvencyl amd individual execution 

Unlike barahupncy, individual execution measures of the creditors are sur- 
pended in [he total execution appl~cation proceedings ($ 2, Par. 3 GesO). This 
reginlation Is adopted far the colilanencenient proceedings in accordance with 
the SuLure Insolvenzcy Act ($ 21, Par. 2, No. 3 Ins10). 

Likewise, contrary to the Bankruptcy Act, all execution lneasllvres that are irrsti- 
tuted prior lo the coimencement of total executicmn proceedings ancl that are 
not yet concluded, lose rlreir effect upon comnnenceme~~t of the proceedilags 
(3 7, Par. 3 GesO). Without regard for qucstions of appeal, the administrator of 
lotal execution proceedings can thus dispose of such fixed assets without re- 
stricnion which can be distrained upon for die benefil of individual creditors 
prior to the comnlencemenh of the proceedings. This regulaiion applies wtthowt 
any restrictio~~ as to time. 

5 14 KO prohibits i~adividuzrl execution measures rncrely from the date of the 
adj~udicadun onwards. 

111 accordance with the new insolvency law, execution measures, by means of 
wlzich a creditor scculred an asset belonging to the insolvency assets shall lose 
their effeca if the execution measure was taken in ale last rnonth prior to the 
filing of ihie application (Q 88 lns0). 

As regards LIE law of real property, the prerequisites for discontinuation of op- 
crations in the case of compulsory a~~cticrn shall be facilitated in future by 
# 30cJ ZVG (Compulsory Allvctioil of li~lmovable Property Act) In accordailce 
with this, the ~r~solvency court can order temporary discontinuation with com- 
pensatlon for detrimental effects, at the request 01' h e  receiver under the condi- 
tions specified therein. Thus, the plant site necessary for a cotatitiuation of the 
business can no longer be taken from the receiver. 



Summary 

5. Other risk factom 

Continuallons of busmess arc pan~cularly swsceprible to muble if  he con- 
tinuation is dependent on licences, concessiol~s and pemits ~t s  well a \  endan- 
gered sales structures; if It requires the legally dispilted establisI?rnenn c?f a 
marketing company or successor conrpany by the receiver; if only a few key 
persons guarantee the maintenance of the prcxluction ur the ~narketilig struc- 
tures; if the company is dependent on only a single customer or supplier; if 
generally neither the 61iancial resources nor rhe available ii~cle are sufficient to 
l~eutralise the causes of the insolvency witlain the kamework of a contilztna(ion 
of the business. 

X. Summary 
The risks associated with the contin~uation of tile businesc cannot be onderes- 
timaled. Within the frarslework af a necessary developlnent, its success de- 
pen& ola factors that do not lie rn the spl~ere of influence of the organs af tills 

proceedings - even m the case of the most nleticulous preparations. 

ParLncularYy dangerous are isrativnral and ehter~aal aspects affecting c he decismnir 
to continue tlne business The pressure on the sequesirator ("Sequester") nanred 
by rbe coun and later or1 the zeceivcr to cant~nue inrolvent businesses tempo- 
ranly at least has increased conzidernbly as a rcsult of cl~e d~fficult ecoarommc 
situation The p ~ ~ b l i c  IiIeasures the qwality of tlze harudl~ng of an In\ol\icncy 
case by the nwlz~ber of jobs saved. 

As long as i t  re~nains so tlrat econornicailly-orie111ed winding-op procecdingr 
with side effects on the labour rrrarket, social policy and struaural policy must 
measure up lo the legally psescnbed proceedings' airna, the aspect oC pt-cserv- 
lng jobs cannon and must not fo~m the focus of a con~tinwation of the Lau\l~~ess. 
The fact that the p~iblhc sees this diltfem~ly, f c ~  the present at lea\t, does have 
the advantage tl.iac contirluat~ons of busiriess that have failed horn an cconornlc 
point of view and are not in co~llpliance with h e  aims of the inscalvelacy pm- 
ceedlngs generally do not have any consequences ulader the Yaw cunccrnlng li- 
ability as long as they at least preserve a nu~nbcr of jobs 

Thus, unlike the insolvency laws of otlzer Europeaa~ cuuntriea, Gernlan insol- 
Ferlcy law remains bound up with the idea of [he reali~ntion of Yiab~lily Nci- 
ther do financial rehirbilitat~nn and reorga.t~ifat~on iis equal-ranking a1111s naf rhc 
insolvency proceedings allow any forced ~nterfeleretrce with 5ecu1ed leginl JJOSI- 
[ions in scl far as h e  creditors invalved do laor expre%ly concent t r r  llaesc meas- 
21re5, e g wl~lqin the framework of an ~llsolve~lcy plan. Tllr rnsnlvc~~cy pltrceccl- 
in~gs should, also be: on-nented towards the ascets and confornl to the rn,trhten ioY- 
lau~tng the insnirut~o~z of [lie Ir~solve~lcy Act. CI-editor.; who Yiavc been able to 
secLi1.e i1.1eir !irk to assets wulhout conte\t by means or ;lgreeinenls w11l.r the 



debtor prior to kt: insolvency situation remain pr~vileged and at best must 
agree the exercising of their rights with the organs involved in the proceedings 
or else pay proceedings' conrrjbutions. The introduction of a protected mne 
where the insolvent company can recuperate wirhout selrzures or ~n~erference 
on the part of creditors invalved never came up for discussion In Germany at 
any time. 

The Insolvency Act differs Trom the refom laws of orher countries on this 
point in particular. It can be seen above all fmm the example of the: Nether- 
lands that there is arr unrbrehble cormecchon between conr~nuadons of busi- 
ness for the purpose of fnnancial rehabilita~ion or reorganizatiorl and a resrric- 
tjon of the creditors involved - with or without pldv~leges - in the exercising of 
their rights. Anyone wanting to pursue the airn of continltling companies in 
suitable cases under insolvency conditions for the pumpose of financial rehabili- 
nation must decide to su~pend the rights of the creditors involved, effecdvely 
and without exception, at least for a certain period of time. 




