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Mede mogelijk gemaakt door:

BNR DIGITAAL

TRICKBOT KNOCK-OUT

Het is dankzij een internationale
samenwerking gelukt om een van ‘s
werelds grootste botnets, Trickbot,
flink te verstoren. Ook in Neder-
land maakte dit botnet duizenden
slachtoffers.

BNR DIGITAAL MET
HERBERT BLANKESTEIJN
VANDAAG VAN
15.00 - 15.30 UUR

ADVERTENTIE

D E TA I L H A N D E L

‘Het isbeter zelf te stoppendan te
wachtenopeen faillissement’
Frits Conijn
Amsterdam

Ondanksdecoronacrisis ligthet aantal
faillissementen lagerdandeafgelopen
jaren.Maar voor curatorMiekeStapen
HansKleinSworminkvandeKamer
vanKoophandel isdat geengeruststel-
ling. ‘Alsde steunmaatregelenworden
aangescherpt enondernemersweerbe-
lastingmoetenbetalen, loopthet aan-
tal slachtoffers snel op’, zeggenzij in
eendubbelinterview. ‘Dit is eenstilte
voorde storm.’

Hoewel deKamer vanKoophandel het
aantalstoppersflinkzietoplopen,hou-
den veel ondernemers nog geen reke-
ningmetrampspoed. ‘Hetzijnrasopti-
misten’,zegtKleinSwormink. ‘Volgens
hen zijn verliezen altijd incidenteel en
gaat het volgend jaar altijd beter’, vult
Stap aan. ‘Wat er ook gebeurt, ze gaan
door.’ Maar dat is niet in alle gevallen
verstandig.
Zeker niet voor de ongeveer ander-

halfmiljoenondernemersmeteeneen-
manszaak,eenvennootschaponderfir-
ma,eencommanditairevennootschap
ofeenmaatschap. ‘Eenbvhoudtbijeen
faillissement op te bestaan,maar dat
geldtnietvoordeandererechtsvormen’,
zegtStapvanKBSAdvocaten. ‘Daarblijft
de eigenaar verantwoordelijk voor de
restschuld.’
In het uiterste geval wordt de on-

dernemer zelfs gedwongen zijn huis
te verkopen. Of, zoals Klein Swormink
het formuleert: ‘Eendood-of-de-gladio-
lenmentaliteit kan leiden tot een ver-
velendbord inde tuin.Daarwordt nie-
mandbeter van.’
Ondernemersmoeten volgens Stap

en Klein Swormink vooruitkijken en
zich afvragen of hun zaak over acht
maandenweerbestaansrechtheeft.Als
datniethet geval is,wordthet tijdna te
denkenovernieuwe verdienmodellen.
Wanneer die niet gevondenworden, is
hetonverstandigdeschulden te verho-
genenbijvoorbeeldeenoverbruggings-
krediet aan te vragen.

Stapnoemthetvoorbeeldvaneenca-

‘Een dood-of-de-
gladiolenmentaliteit
kan leiden tot een
vervelend bord
in de tuin’

teraardie leerlingenopeenhogeschool
bedient. Dergelijke bedrijven kunnen
nunietsdoen,wantermaggeenvoedsel
wordenverkocht indekantines.Deom-
zet is nul, er zijn geen alternatieven en
dereservesverdwijnenalssneeuwvoor
dezon. ‘Eneigenlijk zijnerooknauwe-
lijks vooruitzichten op betere tijden.
Stoppenkan veel ellende voorkomen.’
Maardatklinkteenvoudigerdanhet

is. Stap constateert dat een onderne-
ming vaak een levenswerk is. ‘Het valt
nietmeedaarzelfdestekkeruit te trek-
ken. Zeker niet als er sprake is van een
familiebedrijf dat al decennia bestaat.
Dan ligt een verlammende schaamte
opde loer.’
Dusmoeten ondernemers volgens

Stap enKlein Swormink op tijd exter-
neraadgevers inroepen.Diehebbeneen
objectieve blik, laten zich niet verblin-
dendooremotiesenkunnendelevens-
kansenobjectief beoordelen.
Klein Swormink is bij de Kamer van

Koophandelmanager vanProgramma
ZwaarWeer. ‘De afgelopen tijd kregen
wij bij onzeadvieslijnmeerdan70.000
telefoontjes’, zegthij. ‘Somskunnenwe
sparren over nieuwemogelijkheden,
maar soms ookmoeten we de onder-
nemers wijzen op de uitzichtloosheid.
Datzijnvaakdramatischegesprekken,
inclusief tranen.’
Die boodschap is hard,maar nodig.

Als een faillissement wordt uitgespro-
ken, neemt een curator demacht over.
Maar als eenondernemeruit eigenbe-
weging stopt, houdt hij of zij zelf de re-
gie. ‘Dan kan hij dus zelf een regeling
proberen te treffenmet zijnmedewer-
kersenmetzijnschuldeisers’,zegtKlein
Swormink. ‘Zoblijvende contacten in-
tactenwordthetmogelijkomindetoe-
komst weer in dezelfde sector te gaan
werken.’

Milde curator

Curatoren zijnnor-
maal gesproken
geen voorstander

vaneendoorstartmet
dezelfde eigenaren.
Diewisten immers
geengezondbedrijf op
tebouwenenkonden
hunzaakniet voor een
ondergangbehoeden.
Waaromzouden ze een
herkansingwel tot een
goedeindebrengen?
‘Maar coronamaakt
curatorenmilder’, zeg-
genMiekeStap enHans
Hendriks, curatorenbij
hetUtrechtseKBSAd-
vocaten. ‘Doorhet virus
zijn er ook veel inde
kerngezondebedrijven
diehet loodjemoeten
leggen.’Met andere
woorden, de curatoren

zien tegenwoordig fail-
lissementenwaarde
eigenarengeen steken
lieten vallen.Dus zijn
Hendriks enStap indie
gevallenbereidna te
denkenover eendoor-
startmetdezelfde eige-
naren. ‘Die kennenhet
bedrijf immershet best
enhebben laten zien
dat zij ondernormale
omstandighedenwel
winstmaken.’ ‘Maar als
ze geendoortimmerd
planaanonspresente-
ren, verdwijnt onzewel-
willendheid’, zegt Stap.
‘Ennatuurlijk geldt
voor alles datwehande-
len inhet belang vande
schuldeisers enaltijd
strevennaardehoogste
opbrengst.’

Leegstand in het
centrum vanApeldoorn
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Mieke Stap

Hans Klein Swormink
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WTOakkoordmet$4mrdaan
EU-heffingen tegendeVS
Heiko Jessayan
Amsterdam

De Europese Unie heeft gisteren
van deWereldhandelsorganisatie
WTOofficieel toestemminggekre-
gen om jaarlijks importheffingen
in te stellen op $4mrd aan goede-
renuitdeVerenigdeStatenvanwe-
ge illegalestaatssteundiedeAme-
rikaanse vliegtuigbouwer Boeing
heeft ontvangen.
Een jaar geleden gaf de WTO de
Amerikanen nog toestemming
jaarlijks een recordbedrag van
$7,5 mrd aan belastingen te in-
nen op Europese importproduc-

tenwegens verboden staatssteun
aanAirbus.
Het WTO-besluit volgt een dag
nadat deOrganisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ont-
wikkeling (Oeso) haar zorgen had
uitgesprokenovereenhandelsoor-
log tussen de EU en de VSwegens
het uitblijven van een akkoord
over de winstbelasting op digita-
lediensten,dezogehetendigitaks.
AanbeidezijdenvandeAtlantische
Oceaan wordt echter gesproken
overmogelijkhedenomnazestien
jaarde juridischestrijd testoppen
vanwege de presidentsverkiezin-
gen, alsookde coronapandemie.
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