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De meeste lezers van dit blad zullen zich in hun praktijk 
verlaten op – ik noem maar enkele bekende geschriften – de 
losbladige Groene Kluwerdelen, de tiendelige Wessels se-
rie, Polak-Pannevis Insolventierecht en natuurlijk de T&C 
en SDU commentaar-edities. Maar soms is er een collega uit 
een andere sectie, een stagiaire, een ondersteunende mede-
werker die inzicht moet krijgen in het insolventierecht.  Die 
moet zich kunnen oriënteren op de hoofdlijnen. 
In de Studiereeks burgerlijk procesrecht schreef Evely-
ne Groot (VU Amsterdam) over dit onderwerp. Het is een 
handzaam boekje waar in ruim 100 bladzijden het insolven-
tierecht de revue passeert. Zoals mag worden verwacht is 
meer dan de helft van het boek gewijd aan het faillissement, 
terwijl ruim twintig pagina’s worden besteed aan de schuld-
sanering en tien pagina’s aan de surseance van betaling. Ook 
zijn er korte hoofdstukken (ieder vier pagina’s) over samen-
loop en internationaal faillissementsrecht. Het geheel wordt 
gecompleteerd met rechtspraak-, artikelen- en trefwoorden-
registers (in totaal 22 pagina’s).
In het boek wordt de nadruk gelegd op de processuele en or-
ganisatorische aspecten van het insolventierecht. Behandeld 
worden de procedure in eerste aanleg, de rechtsmiddelen, de 
belangrijkste spelers (curator, bewindvoerder en schuldei-
sers), actio pauliana, procedures tijdens insolventie, verifica-
tie en het einde van het faillissement. 
Het boek wordt met name gebruikt in het onderwijs, maar is 
ook voor de praktijkjurist van waarde, want er worden veel 
voorbeelden gebruikt. Om de drie jaar verschijnt een nieu-
we druk en inmiddels is de vijfde druk verschenen. Daarmee 
wordt ervoor gezorgd dat het boekje actuele informatie ver-
schaft. Doordat gebruik wordt gemaakt van groter en kleiner 
lettertype is het eenvoudig de hoofdlijn van de uitwerkende 
toelichting te onderscheiden en kan gemakkelijk worden ge-
vonden waar de lezer naar op zoek is. Bijvoorbeeld of de fis-
cus het faillissement kan aanvragen. 
In het rechtspraakregister worden helaas niet de namen van 
de bekende arresten vermeld, zodat degene die geïnteres-
seerd is in ABN Amro/Berzona moet weten dat dit een Hoge 
Raad-uitspraak is van 11 juli 2014. In de tekst zelf worden 
de namen wel vermeld.

E.F. Groot, Insolventierecht, studiereeks burgerlijk proces-
recht, deel 6, vijfde druk, Kluwer Deventer 2014, ISBN 
978901312976, 136 p., € 19
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