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1. Men zegt wel eens dat men door de bomen het bos niet meer ziet. In geval een concern 

in financiële moeilijkheden raakt, geldt regelmatig het omgekeerde: men ziet door het 
bos de bomen niet meer. 

 
2. Een samengevoegde afwikkeling van faillissementen mag geen afbreuk doen aan het 

primaat van de gezamenlijke schuldeisers. 
 
3. De kwestie samengevoegde afwikkeling van faillissementen moet worden 

meegenomen in het voorontwerp van de Commissie Insolventierecht voor een nieuwe 
Insolventiewet. Bepaald moet worden dat samengevoegde afwikkeling mogelijk is 
wanneer (a) het aan de betrokken boedels toebehorend vermogen feitelijk geheel of ten 
dele is samengevoegd, zodanig dat nog slechts een willekeurige verdeling van dat 
vermogen mogelijk is; (b) de gefailleerden met de crediteuren hebben gehandeld als 
vormden zij een eenheid, of (c) enkelvoudige afwikkeling naar redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar is, omdat de met de samengevoegde afwikkeling gepaard 
gaande voordelen voor de gezamenlijke crediteuren van de betrokken gefailleerden 
aanzienlijk zwaarder wegen dan de voor sommigen van hen ermee gepaard gaande 
nadelen. 

 
4. De redelijkheid en billijkheid van een samengevoegde afwikkeling van faillissementen 

worden grotendeels bepaald door de gevolgen ervan. 
 
5. Samengevoegde afwikkeling van faillissementen heeft de vorming van één 

samengevoegde boedel en derhalve één tekort als bedoeld in artikel 2:138/248 BW tot 
gevolg. Dit brengt met zich dat een bestuurder van een der betrokken failliete 
vennootschappen aansprakelijk kan worden gehouden voor dit – geconsolideerde – 
tekort. 

 
6. Een faillissement is geen eindstation, het is een opstap naar een nieuw begin. 
  
7. Het schrijven van een proefschrift vergroot de zelfkennis van een promovendus. 
 
8. Misbruik van kapitaalvennootschappen verhoudt zich tot het optimaal gebruik ervan 

als waanzin tot genialiteit. 
 
9. ‘The life of the law has not been logic: it has been experience. (…) The law embodies 

the story of a nation’s development through many centuries, and it cannot be dealt 
with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics.’ – 
O.W. Holmes jr. in: R.A. Posner (red.), The Essential Holmes. Selections from the 
Letters, Speeches, Judicial Opinions, and Other Writings of Oliver Wendell Holmes, 
Jr., Chicago/London: The University of Chicago Press 1996 (Paperback edition), p. 
237.  



Deze stelling geldt niet enkel voor common law landen, maar vaak ook voor civil law 
landen. 

 
10. Terecht stelt de Commissie Insolventierecht voor om het door Molengraaff gebouwde 

fort dat wij de Faillissementswet noemen slechts gedeeltelijk af te breken en voort te 
bouwen op het stevige door hem gelegde fundament. 

 
11. ‘Al doende leert men’ betekent dat je zelf je grootste leermeester bent. 
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