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HOOFDSTUK 6

De insolvente ondernemer

6.1 Inleiding

Insolventie (surseance van betaling of faillissement) van de ondernemer heeft
aanzienlijke gevolgen voor de organisatie van de onderneming en voor het personeel
dat daarinwerkzaam is. Een curator of bewindvoerder neemt (mede) het bewind over
de onderneming over, waardoor wijzigingen in de zeggenschapsverhoudingen plaats-
vinden. De werknemers zullen dan veelal binnen korte tijd ontslagenworden. Daarbij
genieten ze – zeker in het geval van faillissement – veel minder arbeidsrechtelijke
bescherming dan in het geval van ontslag buiten insolventie. Het faillissementsrecht
is zo ingericht, dat de boedel zo snel mogelijk wordt afgewikkeld ten behoeve van de
gezamenlijke schuldeisers. Het belang van de faillissementscrediteuren om de boedel
zo snel mogelijk te vereffenen en te verdelen, botst daarbij met het belang van
werknemers bij een zorgvuldige besluitvorming met inachtneming van hun mede-
zeggenschapsrechten. Medezeggenschap kan vertragend werken, maar kan aan de
andere kant ook een belangrijke rol spelen bij de afweging van de verschillende
belangen tijdens een insolventieprocedure.

In dit hoofdstuk onderzoek ik in hoeverre de werknemers hun medezeggenschap
kunnen uitoefenen in het geval de zeggenschap wijzigt door insolventie. Ik ga in de
eerste plaats in op de vraag of het (voorgenomen) besluit tot aanvraag van faillisse-
ment of surseance van betaling adviesplichtig is. Ook onderzoek ik welke andere
mogelijkheden de or of vakbonden ter beschikking staan om invloed uit te oefenen op
deze beslissing. Daarna ga ik in op de rol van werknemers na faillietverklaring ten
opzichte van de curator en de bewindvoerder die de onderneming (mede) voort-
zetten. Volgt de medezeggenschap in dat geval de zeggenschap? En zo ja, wat is de
reikwijdte van de medezeggenschap ten opzichte van de curator of bewindvoerder,
gezien de taak die zij op basis van de Faillissementswet toegekend hebben gekregen?
Ik sluit af met enkele alternatieven en aanbevelingen.

6.2 De insolventieprocedures

6.2.1 Inleiding

Wanneer een ondernemer in betalingsmoeilijkheden verkeert, voldoet het algemene
beginsel dat iedere schuldeiser zich kan verhalen op het vermogen van de schuldenaar
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(art. 3:276 BW) niet. In een dergelijk geval voorziet de wet in insolventieprocedures
waarin het vermogen van de schuldenaar wordt uitgewonnen ten behoeve van zijn
schuldeisers of zijn vermogen onder bewind wordt gesteld totdat de schuldenaar weer
orde op zaken heeft gesteld. Het faillissementsrecht beschermt de wettelijke en
contractuele rechten van vermogens- en kredietverschaffers en van anderen die
aanspraken hebben op de insolvente debiteur.1 Het Nederlandse recht kent drie
procedures: (i) het faillissement, (ii) de surseance van betaling en (iii) de schuldsane-
ringsprocedure natuurlijke personen. Alleen de eerste twee zullen in dit hoofdstuk aan
de orde komen, aangezien alleen deze zien op ondernemingen.

6.2.2 Faillissement

Het faillissement voorziet in een algemeen beslag op de goederen van de schuldenaar
ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Een schuldenaar kan op eigen verzoek
of op verzoek van zijn schuldeisers in staat van faillissement worden verklaard (art. 1
FW). De faillietverklaring wordt uitgesproken indien summierlijk blijkt van feiten en
omstandigheden welke aantonen dat de schuldenaar verkeert in een toestand dat
hij is opgehouden met betalen (art. 6 lid 3 FW). Indien een schuldeiser het verzoek
doet, moet tevens blijken dat hij een vorderingsrecht heeft. Indien een vennootschap
haar eigen faillissement aanvraagt, dient dit in opdracht van de AV(A) te geschieden
(art. 2:136/246 BW). Het bestuur is hiertoe niet zelfstandig bevoegd.

Het aanvragen van het faillissement valt tevens onder het goedkeuringsrecht van
art. 2:107a BW bij de NV. In een structuurvennootschap zal ook de RVC om goed-
keuring moeten worden gevraagd (art. 2:164/274 lid 1 sub i BW). De rechtbank
controleert of de opdracht van de AV(A) en de eventuele goedkeuring van de RVC
verkregen is. Wanneer de schuldenaar, al dan niet op eigen verzoek, in staat van
faillissement is verklaard, verliest de ondernemer van rechtswege het beheer en de
beschikking over de boedel (art. 23 en 24 FW). De rechtbank benoemt een curator die
vanaf het moment van faillietverklaring belast is met het beheer en de beschikking
over de boedel (art. 68 FW). De curator oefent het beheer en de beschikking uit in het
belang van de gezamenlijke schuldeisers.2 De rechter-commissaris (R-C) houdt toe-
zicht op de curator. Hij controleert of de curator zich houdt aan de grenzen van dewet,
of hij handelt in het belang van de boedel en of hij zijn taak behoorlijk vervult. Voor
bepaalde bevoegdheden heeft de curator de machtiging of toestemming van de
rechter-commissaris nodig. De rechtspersoon blijft wel bestaan en de organen van
de vennootschap behouden in beginsel hun bevoegdheden.3 Bij de uitoefening
hiervan zullen zij er echter wel rekening mee moeten houden dat zij de boedel niet
kunnen binden.

1 Eindrapport MDW-werkgroep modernisering faillissementsrecht tweede fase 2001, p. 5.
2 De curator hoeft zich niet te richten op de belangen van individuele schuldeisers maar heeft de

taak “de belangen van de gezamenlijke bij het faillissement betrokken schuldeisers te behartigen.
Hoge Raad 23 december 1994, NJ 1996, 628 (Notarissen THB II). De schuldeisers gaan als het ware
een collectief vormen na de faillietverklaring. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator. Een rechts-
vergelijkend onderzoek naar de taak, bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillisse-
mentscurator. Deventer: Tjeenk Willink 1998, p. 76.

3 De rechtspersoonwordt ex art. 2:19 BW pas ontbonden na opheffing van het faillissement wegens
de toestand van de boedel of door insolventie.

6.2.2 De reikwijdte van medezeggenschap
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6.2.3 Surseance van betaling

Surseance van betaling is een tijdelijke maatregel gericht op de gehele of gedeeltelijke
voldoening van concurrente schuldeisers. Surseance van betaling kan alleen door de
schuldenaar zelf worden aangevraagd indien hij voorziet dat hij niet kan doorgaan
met het betalen van zijn schulden (art. 214 FW). Als de surseance van betaling wordt
verleend, benoemt de rechtbank een bewindvoerder. Gedurende de surseance van
betaling is de schuldenaar niet bevoegd enige daad van beheer of beschikking
te verrichten zonder machtiging, medewerking of bijstand van de bewindvoerder
(art. 228 FW). Wanneer hij dit toch doet, is de boedel niet gebonden. De schuldenaar
verliest dus niet het beheer en de beschikking, maar heeft in alles de medewerking
nodig van de bewindvoerder.

6.3 Adviesrecht or

6.3.1 Inleiding

Het besluit tot aanvraag van eigen faillissement of surseance van betaling kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de onderneming. De ondernemer verliest
(gedeeltelijk) het beheer en de beschikking over de ondernemingsactiviteiten, en
de zeggenschap wordt overgedragen op de curator of bewindvoerder. Bovendien
bestaat er een reëel risico dat de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of
aanzienlijk worden ingekrompen. De vraag is of een dergelijk ingrijpend voorge-
nomen besluit moet worden voorgelegd aan de or. Het gaat daarbij natuurlijk alleen
om het aanvragen van het eigen faillissement door de ondernemer en niet om een
faillietverklaring op verzoek van de schuldeisers; deze zijn immers geen ondernemer
in de zin van de WOR.

Ik begin deze paragraaf met een inventarisatie van de besluiten van art. 25 WOR
waaronder het aanvragen van het eigen faillissement kan vallen.4 Het aanvragen van
het faillissement zou in de eerste plaats een (voorgenomen) besluit tot het beëindigen
van dewerkzaamheden van de onderneming kunnen zijn (art. 25 lid 1 sub cWOR). De
Nederlandse faillissementsprocedure is immers formeel bedoeld als een liquidatie-
procedure. In de praktijk wordt de onderneming echter in veel gevallen een tijdje
voortgezet en vervolgens going concern overgedragen. Van een beëindiging van de
werkzaamheden is in een dergelijk geval geen sprake. Wanneer de ondernemer
surseance van betaling aanvraagt, is in het geheel geen sprake van het einde van de
onderneming. Deze procedure is namelijk gericht op sanering. De bedoeling van
de regeling inzake surseance is, dat de onderneming na het doorlopen van de
procedure weer met een schone lei begint. Art. 25 lid 1 sub c WOR vormt daarom
geen goede grond voor een adviesrecht ten aanzien van het besluit tot aanvragen van
het eigen faillissement dan wel surseance van betaling.

4 Ik behandel hier niet het adviesrecht van art. 30 WOR, nu de benoeming van de curator door de
rechtbank mijns inziens niet te beschouwen is als een besluit van de ondernemer. Ter vergelijking:
de benoeming van een bestuurder door de Ondernemingskamer betreft ook geen adviesplichtig
besluit in de zin van art. 30 WOR.

De insolvente ondernemer 6.3.1
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Het aanvragen van het eigen faillissement leidt naar mijn mening wel tot een
wijziging van de organisatie van de onderneming dan wel de verdeling van bevoegd-
heden (art. 25 lid 1 sub eWOR) of tot overdracht van de zeggenschap (art. 25 lid 1 sub
a WOR).5 De curator wordt namelijk na de faillietverklaring bestuurder in de zin van
deWOR, nu hij van rechtswege het beheer en de beschikking over de boedel verkrijgt
(zie hierover meer in paragraaf 5.2). Dit lijkt mij zeker een belangrijke wijziging van
de verdeling van de bevoegdheden waarover de or geraadpleegd dient te worden. Nu
de curator in de plaats treedt van de bestuurder, zou ook sprake kunnen zijn van een
overdracht van zeggenschap (art. 25 lid 1 sub aWOR). Voor de surseance van betaling
geldt dat er geen overdracht van zeggenschap plaatsvindt, nu de ondernemer
bevoegd blijft, al heeft hij medewerking nodig van de bewindvoerder. Zoals de
MDW-groep faillissementsrecht het formuleert: de ondernemer blijft in geval van
surseance zelf aan het stuurwiel zitten.6 Om dezelfde reden is er naar mijn mening
geen sprake van een belangrijke wijziging in de organisatie dan wel in de verdeling
van bevoegdheden. Dit wordt door de Hoge Raad bevestigd in de later te bespreken
uitspraak inzake YVC IJsselwerf.

Toepassing van art. 25 WOR leidt er naar mijn mening dus toe dat de eigen
aanvraag tot faillietverklaring wel adviesplichtig is en de eigen aanvraag tot surseance
niet. Uit wetsgeschiedenis en jurisprudentie volgt echter, dat zowel een voorgenomen
besluit tot aanvragen van de eigen surseance van betaling als een eigen aangifte tot
faillietverklaring niet adviesplichtig is. Hierna ga ik in op deze wetsgeschiedenis en
jurisprudentie en geef ik een oordeel over de daarin genoemde argumenten.

6.3.2 Rechtbank Den Bosch

In 1980 stelde een or zich bij de Rechtbank Den Bosch op het standpunt dat het
voorgenomen besluit tot de eigen faillietverklaring een adviesplichtig besluit ex
art. 25 lid 1 sub c WOR (beëindiging van de werkzaamheden) is.7 De rechtbank
wees het verzoek van de or op verschillende gronden af. In de eerste plaats was een
adviesrecht van de or zijns inziens onwenselijk gezien de samenloop van rechterlijke
procedures. Een adviesrecht voor de or zou met zich brengen dat de Ondernemings-
kamer zich over de faillietverklaring moet buigen, terwijl dit reeds door de rechtbank
in het kader van art. 6 FW is geschied. Dit is een weinig overtuigend argument. In het
kader van de Faillissementswet toetst de rechtbank of de schuldenaar in een toestand
verkeert waarin hij gestopt is met betalen. De Ondernemingskamer toetst daarnaast
of de ondernemer aan de formele procedurevoorschriften in het adviestraject heeft
voldaan. De Ondernemingskamermag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten

5 Vgl. J.J.M. van Mierlo, ‘Corporate governance en insolventie’, in: N.E.D. Faber e.a., De bewindvoerder
een octopus, Serie onderneming en recht deel 44, Deventer: Kluwer 2008, p. 48. J.C.M.F. Bloemarts,
‘Werknemers en insolventie: een discussiebijdrage over wenselijk recht’, in: A.M. Luttmer-Kat,
Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans in evenwicht? Deventer: Kluwer 2000,
p. 73. W.P.J. Kroft, ‘De curator en de medezeggenschap van werknemers’ in: S.C.J.J. Kortmann e.a.,
De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink 1996, p. 52.

6 Discussiememorandum MDW-Werkgroep faillissementsrecht, p. 18.
7 Rechtbank ’s-Hertogenbosch 9 april 1980, NJ 1980,546.

6.3.2 De reikwijdte van medezeggenschap
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en doet de overwegingen om tot de aanvraag tot faillietverklaring te komen dus niet
over.8

Het tweede argument van de rechtbank betreft de omstandigheid dat wanneer het
aanvragen van het faillissement adviesplichtig zou zijn de ondernemer het advies-
recht eenvoudig zou kunnen omzeilen door een schuldeiser het faillissement aan te
laten vragen. Dit argument lijkt mij niet steekhoudend; het feit dat medezeggenschap
kan worden omzeild, is geen reden dan helemaal geen medezeggenschapsbevoegd-
heden toe te kennen aan de or. De rechtbank meldt voorts dat art. 2:246 BW aan de
aanvraag van het faillissement niet de voorwaarde verbindt dat de or moet worden
geraadpleegd. Een dergelijke voorwaarde past niet binnen het systeem van de wet.
Bevoegdheden van de or in de onderneming zijn niet neergelegd in Boek 2 BW maar
in de WOR. Een besluit tot statutenwijziging kan een adviesplichtig besluit betreffen,
terwijl Boek 2 BW in de bepalingen over statutenwijziging geen enkele aandacht
besteedt aan de or.9 De rechtbank overweegt mijns inziens wel terecht dat het
aanvragen van het faillissement niet noodzakelijkerwijze leidt tot een beëindiging
van de werkzaamheden van de onderneming. De curator heeft immers de mogelijk-
heid de onderneming voort te zetten.10 Niet getoetst en, zoals het lijkt, niet aange-
voerd is dat sprake is van overdracht van de zeggenschap of een belangrijke wijziging
in de organisatie. Als dit wel was geschied, had de conclusie mijns inziens moeten zijn
dat het (voorgenomen) besluit tot de eigen aanvraag tot faillietverklaring advies-
plichtig is.

6.3.3 Parlementaire geschiedenis WOR-1998

Bij de WOR-wijziging van 1998 doet de minister voor het eerst uitspraak over de
adviesplichtigheid van het (voorgenomen) besluit tot aanvragen van het eigen
faillissement of surseance. Hij stelt zich expliciet op het standpunt dat het hierbij
niet gaat om een adviesplichtig besluit en onderbouwt dit standpunt met de hier-
boven besproken uitspraak van de Rechtbank Den Bosch. De minister verwijst naar
mijn mening te makkelijk naar de enige zaak over dit onderwerp. Hierin is slechts aan
de orde geweest of het aanvragen van het faillissement leidt tot beëindiging van de
werkzaamheden van de onderneming. Naar aanleiding van kritische Kamervragen is
de minister in het wetgevingsoverleg verder ingegaan op dit onderwerp. In dit
overleg nam hij het formele standpunt in dat de medezeggenschap en het faillisse-
mentsrecht (en vennootschapsrecht) strikt gescheiden moeten worden. “Wie in het
kader van de medezeggenschap iets wil regelen gaat op de stoel van de ondernemer
zitten”, aldus Minister Melkert.11

8 Vgl. J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten, Diss. 1996,
p. 261.

9 Overigens heb ik in een eerder hoofdstuk opgemerkt dat het meer voor de hand ligt de bevoegd-
heden van de or jegens vennootschapsrechtelijke besluiten in Boek 2 BW te regelen, maar op dit
moment zit het systeem niet zo in elkaar.

10 M.F.H. Broekman, ‘De ondernemingsraad en faillissement’, ArbeidsRecht 1999-4.
11 Kamerstukken II, 1996-1997, 24615, nr. 28, p.30.

De insolvente ondernemer 6.3.3
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De achtergrond van de WOR is inderdaad dat de or medezeggenschap uitoefent in
de onderneming en niet in de vennootschap, maar in hoofdstuk 3 heb ik beschreven
dat de Ondernemingskamer een dergelijke scheiding niet voorstaat. Ook in de WOR
en Boek 2 BW zijn verschillende voorbeelden te vindenwaaruit blijkt dat de scheiding
tussen medezeggenschapsrecht en vennootschapsrecht kunstmatig is.12 Overigens
verandert er vennootschapsrechtelijk niets, aangezien de rechtspersoon in stand blijft
en de organen hun bevoegdheden behouden. Het faillissement raakt juist de onder-
neming nu de bestuurder in de zin van de WOR al zijn bevoegdheden verliest en
wordt vervangen door de curator.13

De persoon met wie de or contact heeft wijzigt; dit lijkt mij per definitie een
besluit waarover de or dient te worden geconsulteerd.14 Het aanvragen van het
faillissement is ook een bestuursbesluit en geen besluit van de AV(A). De AV(A) hoeft
slechts goedkeuring te verlenen en staat dus ook niet in de weg bij een adviesrecht.
Een strikte scheiding tussen faillissement en medezeggenschap wordt bovendien niet
gemaakt, nu na faillietverklaring de medezeggenschap van werknemers onverkort
van toepassing is.

Een ander argument van de minister is dat nu het faillissement niet uitdrukkelijk
is genoemd in art. 25 WOR, dit uitdrukkelijk buiten het adviesrecht van de or is
gehouden. Art. 25 WOR bevat weliswaar een limitatieve opsomming, maar dat
betekent niet dat alle besluiten waarop het adviesrecht specifiek ziet uitdrukkelijk
genoemd moeten worden. Zo kan een statutenwijziging15 of een uitbreiding van het
bestuur met een aantal leden16 adviesplichtig zijn, terwijl deze niet expliciet genoemd
worden in art. 25 WOR. De categorie van art. 25 lid 1 sub e WOR is bewust ruim
geformuleerd, zodat hieronder meerdere besluiten kunnen worden geschaard.

Ten slotte stelt de minister dat het niet wenselijk is dat de or zich uitspreekt over
een eigen aanvraag tot faillietverklaring. Door de or geen adviesrecht toe te kennen,
worden geen verantwoordelijkheden toegekend aan een medezeggenschapsorgaan
dat au fond niet over die verantwoordelijkheid kan beschikken en die niet kan
waarmaken. Als de or deze verantwoordelijkheid wel zou toekomen, holt dit op
den duur de geloofwaardigheid van de medezeggenschap uit. Om deze redenen heeft
de wetgever het aanvragen van het faillissement altijd expliciet buiten art. 25 WOR
willen houden. Het introduceren van medezeggenschap in het faillissementsrecht
gaat de minister te ver.17 De minister verliest hier mijns inziens uit het oog dat het
adviesrecht ex art. 25 WOR geen meebeslissingsrecht is; de or draagt dus – zelfs bij

12 Zie ook: J.J.M. van Mierlo, ‘Corporate governance en insolventie’, in: N.E.D. Faber e.a., De bewind-
voerder een octopus, Serie onderneming en recht deel 44, Deventer: Kluwer 2008, p. 49.

13 Eerder heb ik al geconstateerd dat wanneer wijzigingen worden aangebracht in de bevoegdheden
van het bestuur dit adviesplichtig is op grond van art. 25 lid 1 sub e en niet op grond van art. 30
WOR.

14 Vgl. J.J.M. van Mierlo, ‘Corporate governance en insolventie’, in: N.E.D. Faber e.a., De bewindvoerder
een octopus, Serie onderneming en recht deel 44, Deventer: Kluwer 2008 p. 47.

15 Zie bijv. Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545, JAR 1994, 32, ROR 1994/1 (Heuga), Onderne-
mingskamer 25 februari 1993, JAR 1993/61 en Ondernemingskamer 14 oktober 2010, JAR 2010/309,
ARO 2010/166, ROR 2011/6, RO 2011/11 (VLM).

16 Kantonrechter Apeldoorn 20 juni 2008, JAR 2008/172, ROR 2008/16, RO 2008/62 (Wegener).
17 Kamerstukken II, 1996-1997, 24165, nr. 28, p. 31.

6.3.3 De reikwijdte van medezeggenschap
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het geven van een positief advies – geen verantwoordelijkheid. De beslissingsbe-
voegdheid rust bij de ondernemer en niet bij de or. Bovendien is de or niet alleen een
orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt, maar handelt hij ook in het belang van
de onderneming (art. 2 WOR).

De argumentatie van de minister is naar mijn mening dus niet overtuigend.
De verwijzing naar de uitspraak van de Rechtbank Den Bosch gaat voorbij aan de
omstandigheid dat in de uitspraak geen oordeel is gegeven over de vraag of sprake is
van een voorgenomen besluit in de zin van art. 25 lid 1 sub a of sub eWOR. Verder zijn
de andere argumenten van de minister achterhaald door jurisprudentie of niet
steekhoudend. Het standpunt van de minister is echter wel van groot belang, nu de
Hoge Raad in de eerste zaakwaarin geprocedeerdwordt op basis van art. 25 lid 1 sub e
WOR verwijst naar de hierboven besproken wetsgeschiedenis. Deze beschikking
behandel ik in de volgende paragraaf.

6.3.4 Hoge Raad YVC IJsselwerf

In de zaak-YVC IJselwerf stelt de or zich op het standpunt dat een (voorgenomen)
besluit tot het aanvragen van surseance gelijk is aan het besluit tot beëindiging van de
activiteiten van de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming.18 De
Ondernemingskamer concludeert dat de ondernemer de or om advies had moeten
vragen, ondanks de omstandigheid dat een aanvraag tot surseance niet leidt tot
de beëindiging van de onderneming. De Ondernemingskamer overweegt dat het
gegeven dat de ondernemer gedurende surseance van betaling geen daden van beheer
of beschikking betreffende de boedel kan verrichten zonder medewerking, machtiging
of bijstand van de bewindvoerder leidt tot een belangrijke wijziging in de organisatie
van de onderneming alsook in de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderne-
ming. Het besluit tot aanvragen van surseance valt daarom onder art. 25 lid 1 sub e
WOR. De Ondernemingskamer past dus, in tegenstelling tot de Rechtbank Den Bosch,
ambtshalve sub e toe. Deze beschikking wordt door de Hoge Raad gecasseerd.

Naar het oordeel van de Hoge Raad is daarbij geen sprake van een belangrijke
wijziging in de organisatie van de onderneming dan wel van de verdeling van de
bevoegdheden. De benoeming van een bewindvoerder brengt geen verandering in
de interne verdeling van bevoegdheden, al beperkt de benoeming de bevoegdheden
van degenen die daden van beheer en beschikking mogen verrichten. Voor zover de
surseance van betaling aangevraagd zou worden met de bedoeling de onderneming
geheel of gedeeltelijk te staken, dient opgemerkt teworden dat het adviesrecht van de
or na de verleende surseance van betaling in stand blijft. De Hoge Raad verwijst in zijn
overwegingen naar de hierboven besproken parlementaire geschiedenis, waarin de
minister stelde dat het besluit tot het aanvragen van surseance en faillissement niet
adviesplichtig is. Naar aanleiding van de verwijzing naar de parlementaire geschie-
denis, wordt in het algemeen aangenomen dat de or geen adviesrecht heeft ten
aanzien van de eigen aanvraag tot faillietverklaring.19

18 Hoge Raad 6 juni 2001, NJ 2001,477, JAR 2001/128, JOR 2001/148, ROR 2001/20 (YVC IJsselwerf).
19 Zie P.R.W. Schaink, Handboek Arbeidsovereenkomst en faillissement, Deventer: Kluwer 2012, p. 188-

189. Zie ook: SER-advies aanpassing WOR 2003/12, p. 70.
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6.3.4.1 Toch een adviesrecht?

Naar mijn mening moet de uitspraak van de Hoge Raad inzake YVC IJsselwerf beperkt
worden uitgelegd. Faillissement en surseance van betaling kunnen niet zonder meer
op één lijn worden gesteld.20 Zoals ik hierboven al opmerkte, kan ik de Hoge Raad
volgen in de overweging dat in het geval van surseance geen sprake is van een
belangrijke wijziging in de organisatie dan wel in de verdeling van de bevoegdheden.
De Hoge Raad stelt dat door de benoeming van de bewindvoerder geen wijziging
plaatsvindt in de verdeling van bevoegdheden, maar er slechts sprake is van een
beperking van de bevoegdheden.

Bij faillissement is dit wezenlijk anders, omdat de curator bestuurder in de zin van
de WOR wordt. De Hoge Raad laat zich niet expliciet uit over de eigen aanvraag van
het faillissement, maar verwijst slechts naar de wetsgeschiedenis. De vraag is of uit
deze enkele verwijzing naar de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de eigen
aanvraag tot faillietverklaring niet adviesplichtig is. Ik denk het niet. Naast de
omstandigheid dat de Hoge Raad deze verwijzing deed in het kader van de vraag
die voorlag – is het verzoek tot verlenen van surseance adviesplichtig? – valt er op het
standpunt van de minister het nodige af te dingen, zoals ik hierboven uiteenzette.
Naar mijn mening wordt dan ook in de praktijk een te ruime werking aan de YVC
IJsselwerf-beschikking gegeven. Het aanvragen van het eigen faillissement valt mijns
inziens wel degelijk onder de reikwijdte van art. 25WOR.21 Of het ook wenselijk is het
adviesrecht onverkort te laten gelden, en of er mogelijke alternatieven zijn, zal ik in de
paragrafen 6.7 en 6.8 onderzoeken. Hieronder bespreek ik eerst de andere mogelijk-
heden die de or ter beschikking staan.

6.4 Andere bevoegdheden or

6.4.1 Spreekrecht

Uit de memorie van toelichting bij art. 2:107a BW blijkt, dat het aanvragen van het
eigen faillissement een besluit is dat ter goedkeuring aan de AV(A) van de NV moet
worden voorgelegd.22 Het karakter van de onderneming is hierdoor zodanig veran-
derd, dat de aandeelhouders nu aandeelhouder van een andere onderneming zijn
geworden.23 Op grond van lid 2 heeft de or een spreekrecht in de AV(A) ten aanzien
van dit goedkeuringsrecht. Voor de bespreking van het spreekrecht verwijs ik naar
paragraaf 2.6.4. Het goedkeuringsrecht van art. 2:107a BW zal mijns inziens alleen een
rol spelen indien – in afwijking van art. 2:136/246 BW – het bestuur de bevoegdheid

20 Zie ook de noot van Kortmann bij NJ 2001/477 (YVC IJsselwerf) en R.H. van het Kaar, ‘Insolventie en
arbeid’, TvI 2004, 48.

21 Hetzelfde standpunt heb ik eerder bepleit in ArbeidsRecht. Zie: I. Zaal, ‘Faillissement en doorstart:
de positie van de OR en vakbonden’, ArbeidsRecht 2013, 40.

22 Kamerstukken II, 2003-2004, 28179, nr. B, p. 9. Zie hierover ook: J.J.M. van Mierlo, ‘Corporate
governance en insolventie’, in: N.E.D. Faber e.a., De bewindvoerder een octopus, Serie onderneming
en recht deel 44, Deventer: Kluwer 2008, p. 42-43.

23 Kamerstukken II, 2001-2003, 28179, nr. 3, p. 19.
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heeft zonder opdracht van de AV(A) het eigen faillissement aan te vragen. Op grond
van art. 2:136 BW moet de AV(A) immers – door het geven van een opdracht – het
initiatief nemen tot de eigen aanvraag, tenzij anders is bepaald in de statuten. In dat
geval ligt niet voor de hand dat over het daadwerkelijke besluit tot faillietverklaring
nog eens de goedkeuring van de AV(A) wordt gevraagd. De or wordt dus niet in de
gelegenheid gesteld zijn standpunt kenbaar te maken. Het ligt daarom meer voor de
hand het standpuntbepalingsrecht ten aanzien van de aanvraag tot faillietverklaring
(tevens) te koppelen aan art. 2:136 BW. In hoofdstuk 3 concludeerde ik dat het
wenselijk is het spreekrecht uit te breiden naar de BV. Dit betekent dat dan ook een
spreekrecht wordt gekoppeld aan art. 2:246 BW.

Voor het aanvragen van surseance van betaling is geen opdracht van de AV(A)
vereist. Een besluit hiertoe lijkt tevens niet onderworpen aan het goedkeuringsrecht
van art. 2:107a BW, nu geen sprake is van een wijziging van de identiteit van de
onderneming.24 De or heeft dan ook geen spreekrecht ten aanzien van het (voorge-
nomen) besluit tot het aanvragen van de eigen surseance.

6.4.2 Verzet

Op grond van art. 10 FW kan elke schuldeiser – met uitzondering van degene die om
het faillissement heeft verzocht – en iedere belanghebbende verzet aantekenen tegen
de faillietverklaring. Onder een belanghebbende moet worden verstaan: hij die,
anders dan als schuldeiser, in enige rechtsbetrekking tot de schuldenaar staat.25 Het
begrip is later in de lagere rechtspraak ruimer uitgelegd. Een voorbeeld van iemand
die in een dergelijke rechtsbetrekking tot de schuldeiser staat, is een werknemer die
een arbeidsovereenkomst heeft met de schuldeiser. Is er geen sprake van een
arbeidsovereenkomst, dan zal iemand niet-ontvankelijk worden verklaard.26 Ondanks
dat de or (vaak) geen contractuele relatie heeft met de schuldeiser,27 moet hij naar
mijn mening als een belanghebbende in de zin van art. 10 FWworden beschouwd. De
or is immers op grond van de wet verbonden aan de schuldeiser (ondernemer).
Bovendien is in de jurisprudentie bepaald dat vakbonden belanghebbenden zijn,
omdat zij opkomen voor het personeel waarvoor de beëindiging van het dienstver-
band met de vennootschap nadelige gevolgen heeft. Dit geldt, in mindere mate, ook
voor de or. De minister gaat er tevens van uit dat de or een belanghebbende is.28

Een schuldeiser of belanghebbende kan op verschillende gronden in verzet komen
tegen het faillissement. Gronden die in de jurisprudentie aanvaard zijn, zijn bijvoor-
beeld: de schuldenaar verkeert niet in de toestand dat hij opgehouden heeft te

24 Hoge Raad 13 juli 2007, NJ 2007, 434, ARO 2007, 120, JOR 2007/178, RO 2007/69 (ABN AMRO).
25 Hoge Raad 16 april 1982, NJ 1982, 644. Het begrip belanghebbende is overigens in latere lagere

rechtspraak ruimer uitgelegd. De Rechtbank Zwolle overwoog in 2004 dat het begrip belang-
hebbende zodanig ruim moet worden opgevat dat daaronder kan worden geschaard eenieder die
een gerechtvaardigd, door de faillissementswetgeving bestreken belang, heeft bij het al dan niet
voortbestaan van het faillissement.

26 Zie de noot van Loesberg bij Rechtbank ’s-Hertogenbosch 22 mei 2005, JOR 2005/109.
27 Rechtbank ’s-Hertogenbosch 22 mei 2005, JOR 2005/109.
28 Kamerstukken II, 1996-1997, 24156, nr. 28, p. 30.

De insolvente ondernemer 6.4.2

237



betalen, of de schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd heeft geen vorde-
ring. De omstandigheid dat het faillissement niet in het belang is van één of meer
schuldeisers of deze benadeelt, is geen deugdelijke grond voor verzet.29 De or zal voor
een geslaagd verzet dus niet kunnen volstaanmet de stelling dat het faillissement niet
in het belang is van de werknemers. Bij een eigen aanvraag van de ondernemer zou
de or wel kunnen aanvoeren dat er sprake is van misbruik van recht (art. 3:13 BW),
omdat het faillissement is aangevraagd met als enige of voornaamste doel het
omzeilen van arbeidsrechtelijke bescherming.30 Wanneer het verzet door de recht-
bank ongegrond wordt verklaard, kan de or hoger beroep instellen binnen acht dagen
na de uitspraak op verzet (art. 11 FW). Ten aanzien van de beschikking van het hof
staat vervolgens cassatie open (art. 12 FW).

Een geslaagd verzet kan leiden tot een vernietiging van de faillietverklaring (art. 13
FW). De handelingen die de curator tussen het moment van faillietverklaring en de
vernietiging heeft verricht, blijven niettemin geldig (art. 13 lid 2 FW). Op dit beginsel
wordt een uitzondering gemaakt voor arbeidsrechtelijke handelingen. Art. 13a FW
bepaalt dat na een vernietiging de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door de
wettelijke en overeengekomen regels die van toepassing zijn buiten faillissement.
Door het faillissement te laten vernietigen bij de rechtbank, kan de or dus niet
bereiken dat een overdracht van de failliete onderneming aan een derde ongedaan
wordt gemaakt, maar wel dat de werknemers weer in dienst treden en van rechts-
wege overgaan op de verkrijger op grond van art. 7:662 BWe.v. Door meer gebruik te
maken van deze bevoegdheid kunnen ondernemingsraden een rol spelen bij het
voorkomen en bestrijden van misbruik.31

Een belangrijk nadeel van de verzetsprocedure is dat deze binnen acht dagenmoet
worden ingesteld. De or moet snel informatie verkrijgen en zich een oordeel kunnen
vormen over eventueel oneigenlijk gebruik. Het inhuren van een deskundige zal
bijvoorbeeld lastig te bewerkstelligen zijn in zo’n korte periode. Dit pleit voor een
hoor- of specifiek informatierecht voorafgaand aan de aanvraag van het faillissement
(zie hierover meer in paragraaf 6.8.3. Het verzetsrecht kan overigens zowel bij een
eigen aanvraag als bij een aanvraag door een schuldeiser gebruikt worden.

29 Rechtbank Amsterdam 28 februari 2007, JOR 2008/18.
30 Hof ’s-Gravenhage 10 januari 1996, NJ 1997, 75, JOR 1996/16 (Ammerlaan), Hoge Raad 29 juni 2001,

JOR 2001, 169 (FNV Vermaat), Rechtbank ’s-Gravenhage 14 mei 2003, JOR 2003/215 (Info
opleiders), Hoge Raad 28 mei 2004, NJ 2004,6 JOR 2004/216 (De Boek/Van Gorp), Rechtbank
’s-Hertogenbosch, 22 februari 2005, JOR 2005/109. Ik ga niet in op de vraag wanneer sprake is van
misbruik van recht bij het aanvragen van het faillissement. Zie hierover o.m. R.H. van het Kaar,
‘Faillissementsrecht en misbruik van bevoegdheid’, ArbeidsRecht 1996-8, p. 9-11; W. Aerts, ‘U bent
ontslagen, kan ik nog iets voor u doen?’, TvI 2006, p. 186; R. Knegt e.a., Faillissement en selectief
ontslag, een onderzoek naar ‘oneigenlijk gebruik’ van de Faillissementswet, Amsterdam: HSI 1996;
R.M. Beltzer, F.M.Luijckx, ‘De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillisse-
ment, in: L.G. Verburg,W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer
2008; F.M.J. Verstijlen, ‘Van misbruik van faillissements- en rechtspersonenrecht, TvI 2002, p. 57-
59; A.T.J.M. Jacobs, ‘Misbruik van faillissement om werknemers tekort te doen’, SMA 2002, p. 361-
364; J.B. Wezeman, ‘Fraude en misbruik van NV’s en BV’s, Ondernemingsrecht 2006, 83.

31 Uit onderzoek blijkt dat per jaar ongeveer 50 à 60 OR-plichtige ondernemingen betrokken raakt bij
faillissementfraude. Zie R. Knegt e.a., Fraude en misbruik van faillissement. Een onderzoek naar hun
aard en omvang en de mogelijkheden van bestrijding. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut 2005;
J.R. Popma, I. Zaal, ‘Faillissementfraude en de rol van de OR’, OR informatie 2006-4, p. 16.
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6.4.3 Informatie en overleg

Het is niet ondenkbaar dat de or op de hoogte zal zijn van een slechte financiële
situatie die uiteindelijk tot een faillissement leidt. Op grond van art. 31aWOR heeft de
or recht op financiële informatie en moet de jaarrekening ter beschikking worden
gesteld aan de or. Uit deze gegevens kan de or afleiden dat er sprake is van financiële
problemen en dit vervolgens aan de orde stellen in een overlegvergadering of ex
art. 31 lid 1 WOR extra informatie verzoeken. Als de or geen jaarrekening toege-
zonden krijgt, wijst dit mogelijk op faillissementsfraude. Ondanks deze informatie-
verplichtingen, kan het moment dat het (eigen) faillissement of surseance van
betaling wordt aangevraagd voor de or toch als een verrassing komen.32 Ik bepleit
dan ook dat in de WOR een specifiek informatierecht wordt opgenomen voor het
geval dat een schuldeiser of ondernemer het faillissement of surseance van betaling
aanvraagt. Dit vormt een aanvulling op het hierboven besproken spreekrecht, nu dit
alleen ziet op eigen aanvraag van faillissement. De or is dan beter voorbereid op de
hierboven besproken mogelijkheden.

6.5 De rol van de or na faillietverklaring of surseance van betaling

6.5.1 Voortzetting van de onderneming na faillietverklaring

In de volgende paragrafen ga ik in op de rol van de or na faillietverklaring en surseance
van betaling. Door de faillietverklaring, en in mindere mate door de surseance van
betaling, is een belangrijke wijziging gekomen in de zeggenschapsverhoudingen.
De zeggenschap over de onderneming wordt niet meer (alleen) uitgeoefend door de
ondernemer, maar door de curator of mede door de bewindvoerder. Heeft de or
bevoegdheden ten aanzien van voorgenomen besluiten van curator of bewindvoerder?
Bijvoorbeeld wanneer de onderneming wordt overgedragen of een groot deel van het
personeel wordt ontslagen? En in hoeverre worden deze bevoegdheden van de or
beperkt vanwege de insolventieprocedure waarin deze zich bevindt? Het faillisse-
mentsrecht richt zich immers vooral op de belangen van schuldeisers bij een zo
spoedig mogelijke afwikkeling van de boedel.

In geval van een faillissement kan de curator ervoor kiezen de onderneming voort
te zetten; in het geval van surseance van betaling gebeurt dat sowieso, aangezien dit
een reorganisatieprocedure betreft. De curator heeft toestemming van de commissie
van schuldeisers of van de rechter-commissaris nodig (art. 78 en 98 FW). Uit de
wetsgeschiedenis volgt dat het voortzetten van de onderneming in uitzonderings-
gevallen kan gebeuren.33 Naar het oordeel van Verstijlen is een voortzetting van de
onderneming alleen mogelijk indien dit leidt tot een hogere opbrengst voor de

32 Dat blijkt in de praktijk veelvuldig voor te komen. Zie hierover: M. Genova, ‘Verrassing, we zijn
failliet!’, Praktijkblad ondernemingsraad, 2013-5, p. 12-15.

33 S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, Van der Feltz I. Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1994, p. 57 en 58.
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boedel.34 Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de curator bij het besluit tot
voortzetting van de onderneming ook rekening mag houden met maatschappelijke
belangen, zoals werkgelegenheid. Deze jurisprudentie bespreek ik later. Indien de
onderneming wordt voortgezet, kunnen zich advies- of instemmingsplichtige (voor-
genomen) besluiten voordoen. Nadat ik besproken heb wat de positie van de curator
en bewindvoerder onder de WOR is, ga ik in op de bevoegdheden van de or ten
aanzien van deze (voorgenomen) besluiten van de curator.

6.5.2 De plaats van de curator/bewindvoerder in de WOR

Niet de onderneming, maar de ondernemer – de BV of NV – verkeert in staat van
faillissement of surseance van betaling, zodat de onderneming en de daaraan
verbonden or gewoon blijven bestaan. Het faillissement dan wel de surseance
van betaling heeft echter grote gevolgen voor de bevoegdheidsverdeling in de
onderneming. De curator is vanaf het moment van faillietverklaring te beschouwen
als bestuurder in de zin van deWOR (art. 1 lid 1 sub eWOR). De curator wordt ook wel
als ondernemer (art. 1 lid 1 sub c WOR) aangeduid.35 Dit lijkt me systematisch echter
niet juist, omdat de rechtspersoon na faillietverklaring blijft bestaan en dus nog
steeds de eigenaar van de onderneming – de ondernemer – is. Bepaalde (advies-
plichtige) besluiten blijven voorbehouden aan de organen van de ondernemer. Zo zal
de AV(A) bevoegd blijven de bestuurders van de rechtspersoon te benoemen en te
ontslaan en de statuten tewijzigen. Nu de curator als bestuurder in de zin van deWOR
gezien moet worden, dient hij de verplichtingen op grond van deWOR na te komen.36

De medezeggenschap wordt dus onverkort uitgeoefend jegens degene die na de
faillietverklaring de zeggenschap uitoefent.

In geval van een surseance van betaling verliest de ondernemer niet de beschik-
king over het vermogen, maar behoeft hij medewerking, machtiging of bijstand van
de bewindvoerder (art. 228 FW). Kortmann en in zijn navolging Roest zijn vanmening

34 F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak, bevoegd-
heden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Deventer: Tjeenk Willink 1998,
p. 137.

35 Zie bijvoorbeeld: S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen van de vennoot-
schap en onderneming’, in: D.H. Beukenhorst e.a., Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu.
Preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 1993, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 151. Ook de
Rechtbank Zutphen noemde de curatoren ‘ondernemers in de zin van deze wet. Rechtbank
Zutphen 12 juli 1984, NJ 1985, 565; J.C.M.G. Bloemarts, ‘Werknemers en insolventie: een
discussiebijdrage over wenselijk recht’, in: A.M. Luttmer-Kat (red), Werknemers en insolventie
van de werkgever: is de balans in evenwicht? Deventer: Kluwer 2000, p. 76. Volgens Bloemarts moet
de curator als ondernemer worden beschouwd nu de rechtspersoon wezenlijk de hoedanigheid
van ondernemer – daar hij de beheer en beschikking verliest – over ziet gaan op de curator.

36 Zie ook o.m. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak,
bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Deventer: Tjeenk
Willink 1998 p. 139. J.C.M.G. Bloemarts, ‘Werknemers en insolventie: een discussiebijdrage over
wenselijk recht’, in: A.M. Luttmer-Kat (red), Werknemers en insolventie van de werkgever: is de
balans in evenwicht? Deventer: Kluwer 2000, p. 76; W.P.J. Kroft, ‘De curator en de medezeggen-
schap van werknemers’ in: S.C.J.J. Kortmann e.a., De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink
1996, p. 56. E.P.M. Joosen, Overdracht van ondernemingen uit faillissement, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 1998, p. 161.
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dat de bewindvoerder geen bestuurder in de zin van de WOR is.37 Ik deel dat
standpunt niet. Er vindt samenwerking tussen bewindvoerder en (organen van de)
vennootschap plaats.38 De bewindvoerder houdt niet alleen toezicht op het beleid van
de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming, maar heeft een medebe-
slissingsrecht. Dit betekent dat de bewindvoerder naast de bestuurder in de zin van
de WOR komt te staan. Er is als het ware sprake van een medebestuur.39 De bewind-
voerder is daarom samen met de ondernemer verantwoordelijk voor de verplich-
tingen op grond van de WOR.40 In de praktijk ligt het echter voor de hand dat de
naleving van de WOR geschiedt door de (oorspronkelijke) bestuurder. Hierna besteed
ik daarom alleen aandacht aan de situatie dat de ondernemer in staat van faillisse-
ment verkeert, nu in het geval van surseance weinig verandert.

6.5.3 De bevoegdheden van de or

De curator zal de in de WOR neergelegde rechten van de or moeten respecteren. Zo
moet de curator overleg voeren met de or in een overlegvergadering en zal een
(voorgenomen) besluit tot ontslag van een groot deel van het personeel aan de or
moetenworden voorgelegd. Ook bij de overdracht van de onderneming aan een derde
of bij een doorstart zal de or moeten worden betrokken. Denkbaar is dat de or de
ondernemer probeert te beïnvloeden om te kiezen voor een overnemer die een groot
deel van het personeel wil overnemen. De belangenafweging die de curator daarbij
maakt kan in een procedure ex art. 26 WOR getoetst worden.

De vraag is echter of de curator op dezelfde wijze alle belangen moet afwegen als
de ondernemer buiten insolventie dat moet doen. Het klassieke doel van de faillisse-
mentswet is immers de bescherming van crediteuren. In hoeverre moet de curator
ook rekening houden met maatschappelijke belangen, zoals continuïteit van de
onderneming en behoud van werkgelegenheid.? De beantwoording van deze vraag
is van belang voor de reikwijdte van medezeggenschap. Hoe minder vrijheid de
ondernemer heeft, hoe minder invloed er zal zijn voor de or in een advies- of
beroepstraject.

37 S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen van de vennootschap en de
onderneming. In: D.H. Beukenhorst e.a., Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu, preadvies
van de Vereeniging ‘Handelsrecht’, Zwolle: Tjeenk Willink 1993, p. 152, J. Roest, Medezeggenschap
van werknemers bij financieel-economische besluiten, Deventer: diss. 1996, p. 259.

38 S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen van de vennootschap en onderne-
ming’, in: D.H. Beukenhorst e.a., Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu. Preadvies van de
Vereeniging ‘Handelsrecht’ 1993, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993 p. Polak Pannevis, Faillisse-
mentsrecht, Deventer: Kluwer, p. 300-301.

39 Zie anders: S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen van de vennootschap en
onderneming’, in: D.H. Beukenhorst e.a., Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu. Preadvies
van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 1993, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 152.

40 Zie anders de noot bij JOR 1996/137 en Kortmann preadvies 1993, p. 150.
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6.5.4 De belangenafweging door de curator

Het oorspronkelijke doel van de faillissementsprocedure is het beschermen van de
belangen van de gezamenlijke crediteuren.41 Het faillissement werd in 1893 door de
wetgever als volgt beschreven: “De instelling van het faillissement beoogt niets
anders dan, bij staking van betaling door de schuldenaar, diens vermogen op een
billijke wijze onder al zijne schuldeischers, met eerbiediging van ieders recht te
verdelen, en het gehele samenstel der bepalingen, welke in eene faillietenwet worden
gevonden, heeft geen ander doel dan die billijke verdeeling voor te bereiden, te
waarborgen en te bewerkstelligen.”42

Bij zijn handelen moet de curator het belang van de gezamenlijke crediteuren
behartigen.43 Voor de belangen van andere betrokkenen, zoals werknemers, is geen
plaats zolang ze geen vordering hebben op de schuldenaar. De vraag is of dit nog
steeds de enige doelstelling van het faillissementsrecht is of zou moeten zijn. Sinds
1893 hebben zich immers aanzienlijke veranderingen voorgedaan in de Nederlandse
maatschappij en in het recht.44 Zo is de positie vanwerknemers in de afgelopen eeuw
aanzienlijk verbeterd in de wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, sociale zeker-
heidsrecht en vennootschapsrecht. Ook is er een ontwikkeling gaande waarbij
bedrijven zich moeten bezighouden met ‘maatschappelijk verantwoord onderne-
men’. Bovendien heeft de Nederlandse wetgever vanuit Europa de opdracht gekregen
regelingen te treffen om misbruik van faillissementsrecht te voorkomen.45

In 1995 heeft Minister Sorgdrager de oorspronkelijke doelstelling van de Faillisse-
mentsprocedure bevestigd. Zij stelt: “Vooropgesteld moet worden dat het faillisse-
ment noch de wettelijke taak van een curator gericht is op het zoveel mogelijk
behouden van werkgelegenheid. Faillissement is een algeheel gerechtelijk beslag op
het gehele vermogen van de schuldenaar ter executie en verdeling onder de schuld-
eisers, terwijl de curator belast is met het beheer en de vereffening van de failliete
boedel. De rechter-commissaris houdt daarop toezicht.46 Ook in het voorstel van de
Commissie Kortmann tot aanpassing van het enquêterecht staat de bescherming van
de gezamenlijke schuldeisers voorop.”47

In de jurisprudentie van de Hoge Raad was de vraag aan de orde of de curator
maatschappelijke belangen bij zijn afweging mocht betrekken ten koste van belangen
van schuldeisers. In de zaak-Sigmacon II verkocht de curator de onderneming,
waardoor het bodembeslag van de Belastingdienst verviel. De Belastingdienst stelde

41 S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red), Van der Feltz I. Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle:
Tjeenk Willink 1994, p. 27.

42 S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red), Van der Feltz I. Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle:
Tjeenk Willink 1994, p. 27.

43 B. Wessels, Insolventierecht, Bestuur en beheer na faillietverklaring (Deel IV), Deventer: Kluwer 2010,
p. 68.

44 Vgl. A.P.K. Luttikhuis, Corporate Recovery de weg naar effectief insolventierecht, diss. 2007.
45 De Nederlandse wetgever heeft deze richtlijn geïmplementeerd in de art. en 13a FW waarin de

arbeidsrechtelijke gevolgen van een vernietiging van het faillissement worden geregeld en 67 lid 2
FW dat voorziet in een beroepsmogelijkheid tegen het ontslag van de curator.

46 Kamerstukken II, 1994-1995 aanhangsel 987, p. 2017.
47 Brief inzake Voorontwerp Insolventiewet, p. 2.
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zich op het standpunt dat de curator hiermee onrechtmatig jegens haar als schuld-
eiser had gehandeld. De Hoge Raad overwoog dat de curator bij de uitoefening van
zijn taak mede de maatschappelijke belangen, zoals behoud van werkgelegenheid,
mag betrekken. De curator handelt niet onrechtmatig wanneer hij niet kiest voor
oplossingen die voor de boedel of voor één schuldeiser voordeliger zijn.48 In het
arrest-Maclou (ookwel LeidscheWolspinnerij genoemd) overweegt de Hoge Raad dat
de curator bij de uitoefening van zijn taak uiteenlopende, soms tegenstrijdige
belangen moet behartigen. De curator behoort bij het nemen van zijn beslissingen
ook rekening te houden met maatschappelijke belangen. Onder omstandigheden kan
bij het beheer en de vereffening van de boedel zelfs voorrang toekomen aan de
belangen van maatschappelijke aard boven de belangen van individuele schuldei-
sers.49 Ook in de zaak-Mobell/Interplan overweegt de Hoge Raad dat het gerecht-
vaardigd kan zijn dat de curator maatschappelijke belangen van zwaarwegende aard
stelt boven de belangen van individuele crediteuren, zoals separatisten. In de deze
zaak deden de curatoren echter geen beroep op de werkgelegenheid, maar op het
belang van een doelmatige afwikkeling van het faillissement.50 Dat beroep kon de
curatoren niet baten.

Naar aanleiding van deze arresten is een discussie in de literatu ur ontstaan over
het doel van het faillissement en de taak van de curator. Veel auteurs stellen zich na
deze arresten nog steeds op het standpunt dat het enige doel van de Faillissements-
wet is om een zo hoog mogelijke opbrengst van de gezamenlijke schuldeisers te
realiseren.51 Zij leggen de hierboven besproken arresten van de Hoge Raad beperkt uit.
Zij stellen dat alleen de rechten van individuele schuldeisers onder omstandigheden
moeten wijken voor maatschappelijke belangen. Het belang van de gezamenlijke
schuldeisers prevaleert in deze visie altijd boven maatschappelijke belangen.52

Anderen hangen een genuanceerdere benadering aan, waarin de belangen van
schuldeisers leidend zijn, maar waarbij ook rekening moet worden gehouden met
maatschappelijke belangen.53 Roelvink en in zijn navolging Joosen stellen bijvoor-
beeld dat het vooropstellen van het belang van de schuldeisers niet uitsluit dat de

48 Hoge Raad 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon II).
49 Hoge Raad 19 april 1996, NJ 1996, 727, JOR 1996/48 (Maclou).
50 Hoge Raad 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Mobell/Interplan).
51 W. Aerts, ‘U bent ontslagen! Kan ik nog iets voor je doen?’, TvI 2006, 41. Zie ook: Discussiememo-

randum MDW-werkgroep Faillissementsrecht. Nadere herziening van het Nederlandse insolventie-
recht. Den Haag: Economische Zaken 2001, p. 21 en het eindrapport van de MDW-werkgroep
Faillissementsrecht tweede fase, p. 5; H.P.J. Ophof, ‘Enige algemene beschouwingen over ‘doorstart’,
TVVS 1997-7, p. 201.

52 A. van Hees, ‘Het doel van de faillissement en de taak van de curator’, TvI 2004, 45, Zie ook:
S.H. De Ranitz, ‘Crediteurenbelang versus “andere belangen”. De taak van de curator nader bezien’,
in: S.C.J.J. Kortmann e.a., De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink 1996, p. 197. De Ranitz
betwijfelt of de arrestenMaclou en Sigmacon de conclusie dat het collectief crediteurenbelang kan
(of behoort te) worden opgeofferd aan maatschappelijke belangen, kunnen schragen.

53 A.P.K. Luttikhuis, Corporate Recovery de weg naar effectief insolventierecht, diss. 2007, p. 7. Vgl. van
Eeghen die zich op het standpunt stelt dat de curator bij een doorstart zich de belangen van
werknemers dient aan te trekken. L.J. van Eeghen, ‘Verkenning van belangen bij doorstart na
faillissement. Een relatief machtsvacuüm’, TVVS 1996-4, p. 98.

De insolvente ondernemer 6.5.4

243



curator de maatschappelijke belangen in ogenschouw neemt.54 Verstijlen stelt dat
onder de huidige Faillissementswet sprake is van het primaat van de belangen van
schuldeisers, tenzij dit zou leiden tot een manifeste onevenredigheid tussen het
schuldeisersbelang dat wordt gediend en de maatschappelijke belangen die dreigen
te worden geschaad. Hij trekt een parallel met de belangen van de schuldenaar, die
onder omstandigheden ook inbreuk kunnen maken op het belang van de gezamen-
lijke schuldeisers.55 Naar de mening van Bloemarts erkent de Hoge Raad niet de
zogenoemde forumbenadering, maar komt aan de curator wel eenmargin of apprecia-
tion toe. Dit licht hij als volgt toe. (i) Het belang van de fiscus (bij realisering
bodembeslag) moet worden gerelativeerd. Het is niet een particulier belang, maar
een facet van het algemeen belang, dat mede gediend is met een beperking van de
werkloosheidslasten. (ii) De curator is niet gebonden door het belang van de
crediteuren zoals zij dit zelf definiëren, maar mag (moet) dat belang objectiveren
zodanig dat het mede ziet op de voortzetting van rendabele commerciële relaties met
de schuldenaar of diens opvolger als ondernemer. (iii) Aan belangen van maatschap-
pelijke aard kan voorrang toekomen boven het belang van individuele schuldeisers,
mits recht wordt gedaan aan het zo geobjectiveerde collectieve belang van de
schuldeisers.56

Het belang van geheel of gedeeltelijk behoud van de onderneming als going
concern verdient echter een prominentere plaats zowel in surseance als in faillisse-
ment, en daar is wetswijziging voor nodig. De Ranitz is geen voorstander van het
uitbreiden van de taak van de curator met het behartigen van maatschappelijke
belangen. Volgens De Ranitz biedt de huidige taakstelling – het realiseren van een zo
groot mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers – veel meer houvast.
Ook zal het betrekken van het belang van de werkgelegenheid bij beleidsbeslissingen
zijns inziens leiden tot vertraging.57 Volgens de MDW-werkgroep faillissementsrecht
heeft het insolventierecht tevens tot doel kapitaalvernietiging te voorkomen en
moeten ondernemingen met overlevingskansen worden behouden. Hierbij spelen
ook de belangen van leveranciers, kredietverschaffers en werknemers een rol.58

Volgens Van der Heijden dient het uitgangspunt van het beleid van de curator te
zijn het voldoen aan verplichtingen jegens de schuldeisers, maar moet de curator bij
de uitoefening van zijn taak ook rekening houden met maatschappelijke belangen. De

54 E.P.M. Joosen, Overdracht van ondernemingen uit faillissement, Deventer:W.E.J. TjeenkWillink 1998,
p. 28. H.L.J. Roelvink, ‘Het verslag van het congres ‘De curator een octopus’, bezorgd door
P.M. Veder, TvI 1997, p. 18 e.v.

55 F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak, bevoegd-
heden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Deventer: W.E.J. TjeenkWillink
1998, p. 155.

56 J.C.M.G. Bloemarts, ‘Werknemers en insolventie: een discussiebijdrage over wenselijk recht’, in:
A.M. Luttmer-Kat (red), Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans in evenwicht?
Deventer: Kluwer 2000, p. 75-76.

57 S.H. de Ranitz, ‘Crediteurenbelangen versus “andere belangen.” De taak van de curator nader
bezien. In: S.C.J.J. Kortmann (e.a.), De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink 1996, p. 189-
190.

58 MDW-werkgroep Faillissementsrecht, Nadere herziening van het Nederlandse insolventierecht,
Economische zaken 2001, p. 21.

6.5.4 De reikwijdte van medezeggenschap

244



zwaarte die aan de verschillende belangen wordt toegekend, kan slechts in indivi-
duele gevallen worden bepaald.59 De onduidelijke doelstelling van de Faillissements-
wet wordt door de MDW-werkgroep als een van de knelpunten van het
insolventierecht beschouwd. In het eindrapport overweegt de werkgroep het vol-
gende: “De centrale doelstelling van het Nederlandse insolventierecht dient naar het
oordeel van de werkgroep met het oog op het vereiste vertrouwen in het maatschap-
pelijk verkeer primair gericht te blijven op voldoening van schuldeisers. Tegelijk is het
voor de Nederlandse samenleving als geheel, voor alle direct en indirect betrokkenen
van belang dat in de afwikkeling van insolventies ook acht wordt, althans kanworden
geslagen op andere belangen dan die van schuldeisers. Indien (zonder verstoring
van de mededinging) ondernemingen of delen daarvan die kunnen overleven als
motor van welvaart, bedrijvigheid, werkgelegenheid en inkomen behouden blijven,
wordt niet gerechtvaardigde kapitaalvernietiging aldus voorkomen”.60

Uit de jurisprudentie en de uitgebreide discussie in de literatuur, volgt dat de
doelstelling van de faillissementprocedure niet volstrekt duidelijk is. Dit roept in de
praktijk vragen op bij de curator, zeker als er niet geliquideerd, maar gereorganiseerd
wordt. Het (collectieve) schuldeisersbelang staat altijd voorop, maar onder omstan-
dighedenmoet er ook rekening worden gehoudenmet belangen als werkgelegenheid
en continuïteit van de onderneming. Dit kan ertoe leiden dat de belangen van
individuele crediteuren moeten wijken. De belangenafweging door de curator zal in
het kader van de adviesprocedure moeten worden voorgelegd aan de or als motive-
ring voor het besluit. In de volgende paragraaf ga ik daarom in op de rol die de
hierboven besproken taakopvatting speelt in een advies- of beroepsprocedure. Wordt
deze ingevuld door de taakstelling van de curator en de belangen die het faillisse-
mentsrecht beschermt?

6.5.5 De reikwijdte van het advies- en beroepsrecht

De hierboven besproken taak van de curator is een andere dan die van de ondernemer
de organen van de onderneming. Het bestuur van de ondernemer moet zich bijvoor-
beeld richten op de belangen van alle stakeholders die verankerd zijn in het vennoot-
schappelijk belang, terwijl de curator primair het belang van de gezamenlijke
schuldeisers behartigt. Deze taakopvatting werkt door in het medezeggenschaps-
recht. Het uitgangspunt is immers ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’, en de
zeggenschap wordt door de curator op een andere wijze ingevuld dan door een
bestuurder van een niet-insolvente ondernemer. De Ondernemingskamer zal dan ook
in een art. 26 WOR-procedure rekening moeten houden met zowel de omstandigheid
dat de ondernemer in staat van faillissement verkeert als met de taakstelling van de
curator, zoals ik die heb beschreven in paragraaf 6.5.4. Zo stelt Broekman dat de
curator mag volstaan met een kortere toelichting dan normaal.61 Dit betekent mijns
inziens echter niet dat de curator kan volstaan met de motivering dat één en ander in

59 C.M. van der Heijden, Insolventie en rechtspersoon, Deventer: Kluwer 1996, p. 29-30.
60 MDW-werkgroep Faillissementsrecht, Nadere herziening van het Nederlandse insolventierecht,

Economische zaken 2001, p. 12.
61 M.F.H. Broekman, ‘De ondernemingsraad en faillissement’, ArbeidsRecht 1999, 21.
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het belang is van de gezamenlijke schuldeisers. De curator moet bijvoorbeeld in ieder
geval aangeven wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid. Ook moet hij aange-
ven op welke wijze hij het belang van werknemers op baanbehoud heeft meege-
wogen en hoe hij eventueel de gevolgen heeft proberen te verzachten. Uit de
hierboven besproken jurisprudentie blijkt immers ook dat de curator enige vrijheid
heeft bij bijvoorbeeld het kiezen voor een bepaalde overnemer. In de onderhandelin-
gen daarover kan hij bijvoorbeeld werkgelegenheidsgaranties overeenkomen.
De toets van art. 26 WOR wordt als het ware door het faillissementsrecht ingekleurd,
wat bijvoorbeeld ook het geval is in de in hoofdstuk 4 besproken concernverhoud-
ingen.

Van de or mag –wederom net als in concernverhoudingen – ook verwacht worden
dat hij rekening houdt met de situatie waarin de ondernemer zich bevindt. Ook moet
hij rekening houden met de belangen van schuldeisers, die door de faillissements-
procedure worden beschermd. Alle kosten die in het medezeggenschapstraject
worden gemaakt, zijn boedelschuld, aangezien zij door het handelen van de curator
kunnen ontstaan. Zij moeten dus worden voldaan voordat uitkering aan schuldeisers
kan plaatsvinden. Van de or mag daaromworden verwacht dat hij sneller handelt en
niet (onverkort) gebruik maakt van de opschortingstermijn van art. 25 lid 6 WOR.62

Ook moet de or mijns inziens terughoudend omgaan met het inhuren van deskun-
digen wanneer de ondernemer failliet is verklaard. De Nederlandse wet kent hier
geen specifieke regeling voor. In Duitsland is bijvoorbeeld in de wet opgenomen dat
wanneer Betriebsrat en bewindvoerder binnen drie weken geen overeenstemming
(Interessenausgleich) bereiken, het Arbeitsgericht toestemming kan geven voor het
doorvoeren van een reorganisatie (§ 112 InsO). In Nederland kan de curator wel bij
kort geding vorderen dat de or afziet van de opschortingstermijn. Mijns inziens kan de
or echter niet verplicht worden af te zien van beroep bij de Ondernemingskamer.

In de praktijk lijkt er overigens weinig terecht te komen van de medezeggenschap
van werknemers na faillietverklaring. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat
curatoren weinig bekend zijn met de WOR of, gezien de vertragende werking,
onvoldoende interesse hebben in de standpunten van de werknemersvertegenwoor-
digers. Aan de andere kant hebben de werknemers tijdens faillissement andere zaken
aan hun hoofd, waardoor ze hun bevoegdheden niet in rechte afdwingen. Slechts
eenmaal is de adviesplichtigheid van een (voorgenomen) besluit van een bewind-
voerder aan de orde geweest in een zaak bij de Ondernemingskamer. In deze zaak had
de or eerder positief geadviseerd over het besluit tot faillietverklaring en claimde hij
later adviesrecht over het besluit tot overdracht van de onderneming. Naar het
oordeel van de Ondernemingskamer was in dit geval geen sprake van een advies-
plichtig besluit. De curator mocht er in het onderhavige geval van uitgaan dat hij had
gehandeld volgens zijn afspraak met de or. Voortzetting van de onderneming
behoorde immers niet tot de mogelijkheden. Bovendien doet het besluit volgens de
Ondernemingskamer maximaal recht aan de bestaande belangen en is niet gesteld of
gebleken dat er een ander alternatief is.63

62 Zie ook: E.P.M. Joosen, Overdracht van ondernemingen uit faillissement, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 1998, p. 161.

63 Ondernemingskamer 21 november 1996, NJ 1998, 502.
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6.5.6 Ontslagbescherming

Wanneer het faillissement is uitgesproken, zal de curator geneigd zijn het personeel
zo snel mogelijk te ontslaan, omdat de lonen van werknemers ex art. 40 FW op de
boedel drukken. Ondernemingsraadsleden genieten ontslagbescherming op grond
van art. 7:670 lid 4 BWen art. 21WOR. Ten aanzien van de bijzondere opzegverboden
uit boek 7 BW (art. 7:670 en 7:670a BW) is onduidelijk of deze van toepassing zijn
tijdens faillissement. In veel gevallen zullen zij niet van toepassing zijn, omdat het
faillissement het einde van de onderneming betreft (art. 7:670b BW), maar de curator
kan de onderneming voortzetten. In dat geval is de heersende leer dat de opzegver-
boden niet van toepassing zijn. De Rechtbank Zutphen overwoog in 1980 dat het
opzegverbod van art. 21 WOR gewoon toepassing vindt bij een ontslag van een
ondernemingsraadlid door een curator.64 Naar het oordeel van de Rechtbank zou de
wetgever het faillissement zeker onder de uitzonderingen van art. 21 WOR – dat van
latere datum is dan art. 40 FW – hebben gebracht indien hij dit gewenst zou hebben.
Bovendien moet er ook in het geval van faillissement voor worden gewaakt dat
curatoren bij voorkeur aspirant-leden laten afvloeien. Art. 40 FW derogeert dan ook
niet aan art. 21 WOR, aldus de Rechtbank Zutphen.65

6.6 De rol van de vakorganisaties

6.6.1 Inleiding

Hierboven besprak ik de positie van de or ten opzichte van de insolvente ondernemer.
Ik besprak zowel de positie van de or bij de aanvraag tot faillietverklaring of surseance
van betaling als zijn positie nadat deze is uitgesproken. Hieronder bespreek ik de
bevoegdheden van de vakbonden ten aanzien van de failliete ondernemer. Ik ga in op
het enquêterecht, de Fusiegedragsregels en deWMCO. De eerste procedure kan zowel
bij de aanvraag als daarna een rol spelen. De laatste twee kunnen alleen een rol spelen
als de curator voornemens is de onderneming over te dragen dan wel te reorgani-
seren. Ik ga wederom vooral in op faillissement. Naast deze procedures kunnen
vakbonden ook gebruikmaken van het recht van verzet (art. 10 FW). Daarvoor verwijs
ik echter naar hetgeen ik in paragraaf 6.4.2. heb geschreven over de or.

64 Rechtbank Zutphen 12 juli 1984, NJ 1986, 565. Zie ook J.C.M.G. Bloemarts, ‘Werknemers en
insolventie: een discussiebijdrage over wenselijk recht’, in: A.M. Luttmer-Kat (red), Werknemers
en insolventie van de werkgever: is de balans in evenwicht? Deventer: Kluwer 2000, p. 79.

65 Zie ook: M.F.H. Broekman, ‘De ondernemingsraad en faillissement’, ArbeidsRecht 1999, 21. Zie
anders E. Loesberg, ‘Reactie op het artikel van mr. M.F.H. Broekman in ArbeidsRecht 1999/4, 21,
ArbeidsRecht 1999, 44. Verstijlen lijkt een andere mening te zijn toegedaan. Hij stelt voorop dat de
curator de WOR moet naleven, maar dat dit onder omstandigheden anders kan zijn. Als voorbeeld
noemt hij hier de situatie dat sprake is van een botsing tussen art. 21 WOR en art. 40 FW.
F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak, bevoegd-
heden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Deventer: Tjeenk Willink 1998,
p. 139.
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6.6.2 Het enquêterecht: de mogelijkheden

De vakorganisaties hebben geen specifieke bevoegdheden ten aanzien van de aan-
vraag tot faillietverklaring of surseance van betaling. De vakorganisaties kunnen
echter wel gebruikmaken van het enquêterecht wanneer zij van mening zijn dat
het faillissement ten onrechte is aangevraagd, bijvoorbeeld omdat het faillissement
alleen of hoofdzakelijk gebruikt wordt om arbeidsrechtelijke bescherming te ont-
duiken. Uit het arrest-OGEM blijkt dat een failliete onderneming onderwerp kan zijn
van een enquêteonderzoek.66 Samenwerking tussen or en vakbonden kan wenselijk
zijn bij een vermoeden van misbruik van recht. Zo zal de or eerder kennis nemen van
de doeleindenwaarvoor het faillissement wordt gebruikt, en kan een vakorganisatie –
na mededeling daarvan door de or – gebruikmaken van de enquêtebevoegdheid.

Ten aanzien van de surseance van betaling van YVC IJsselwerf was door de or
beroep ex art. 26 WOR ingesteld, en door de vakbonden was een verzoek tot enquête
gedaan. De Ondernemingskamer overweegt in de laatste procedure dat het aanvragen
van de surseance gegronde redenen oplevert om te twijfelen aan juist beleid, nu het
lijkt of de vennootschap welbewust op faillissement is afgestevend. De omstandig-
heid dat voorafgaand aan de aanvraag geen overleg heeft plaatsgevonden met or en
vakbonden draagt bij aan deze conclusie. De vennootschap heeft cassatieberoep
ingesteld tegen deze beschikking, waarin zij onder meer aanvoerde dat de overwe-
ging onjuist is dat de ondernemer eerst overleg hadmoeten voerenmet de bonden en
de or. De Hoge Raad verwierp dit cassatieberoep. Hoewel er geenwettelijke verplich-
ting bestaat om de or en/of de vakbonden te raadplegen voorafgaand aan het
aanvragen van het eigen faillissement of surseance, kan het nalaten hiervan in een
enquêtezaak leiden tot de conclusie dat sprake is van gegronde redenen om te
twijfelen aan juist beleid. Overigens concludeerde de Ondernemingskamer in de
tweede fase van de enquêteprocedure dat van wanbeleid in het geval van YVC
IJsselwerf geen sprake was.67 Naar het oordeel van Willems is de enquêteprocedure
geschikt om oneigenlijk gebruik van faillissement aan het licht te brengen, nu
de onderzoekers toegang hebben tot alle bescheiden en boeken.68 Gezien de ruime
definitie van het begrip wanbeleid is hiervan naar zijn mening sprake wanneer de
ondernemer het faillissement aanvraagt met het doel afbreuk te doen aan arbeids-
rechtelijke bescherming, nu dit ook misbruik van recht in de zin van art. 3:13 BW
betreft.

Het aanvragen van surseance of faillissement kan dus worden getoetst in een
enquêteprocedure. Na faillietverklaring of verlening van surseance van betaling
kunnen zich ook omstandigheden voordoen die nopen tot het instellen van een

66 Hoge Raad 10 januari 1990, NJ 1990, 466 (OGEM), In de zaak KPN Qwest geeft de Hoge Raad aan dat
er geen reden is om terug te komen op de OGEM-jurisprudentie. Hoge Raad 26 juni 2009, NJ 2011,
210 ARO 2009, 107, JOR 2009/193, RO 2009/54 (KPN Qwest).
Zie voor meer over het enquêterecht en insolventie: J.H.M. Willems, ‘Insolventierecht en enquête-
recht: over convergerende en conflicterende rechtsgebieden’, TvI 2004/53, J.J.M. van Mierlo, ‘Enige
aspecten van samenloop van enquêterecht en insolventie’, Ondernemingsrecht 2005, 138.

67 Ondernemingskamer 9 november 2000, JOR 2000/242 (YVC IJsselwerf).
68 J.H.M. Willems, ‘De richtlijn overgang van onderneming en oneigenlijke faillissementen en

surseances’, SR 2000-7/8, p. 202 -203.
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enquêteprocedure. De vraag is of een door de vakbonden geïnitieerde enquêtepro-
cedure zich ook kan uitstrekken over het handelen van de curator. Een interessante
vraag is of de enquêteprocedure zich ook kan uitstrekken over het handelen van de
curator. De curator zet de onderneming na faillietverklaring een tijdje voort en draagt
deze vervolgens over aan een derde partij. De vakbonden hebben bezwaren tegen
deze overdracht omdat werkgelegenheid verloren gaat en de ondernemingsraad niet
betrokken is geweest bij de overdracht? Kan dit aan de orde worden gesteld in een
enquêteprocedure? Hierover bestaat geen overeenstemming in de literatuur. Een deel
van de auteurs meent dat het handelen van de curator alleen wordt beheerst door de
faillissementswet en niet door het vennootschapsrecht.69 Het enquêterecht ziet
immers op onderzoek bij de rechtspersoon en de curator maakt geen onderdeel uit
van een orgaan van de rechtspersoon. Hij beheert de onderneming voor de boedel en
niet voor de rechtspersoon. Willems is daarentegen van mening dat wanneer het
handelen van de curator ziet op het voortzetten van de onderneming, hetgeen art. 98
FW mogelijk maakt, dat handelen ook ter discussie kan worden gesteld in een
enquêteprocedure.70 Ik sluit niet uit dat de Ondernemingskamer daar inderdaad in
mee zal gaan.71

6.6.3 De ontvankelijkheid in een enquêteprocedure bij een insolvente
vennootschap

Als een vennootschap in betalingsmoeilijkheden verkeert, kan de situatie zich voor-
doen dat al het personeel is ontslagen voordat de vakbond in de gelegenheid is de
enquêteprocedure te starten. De vraag wordt opgeworpen of de vakbond in een
dergelijk geval ontvankelijk is, nu art. 2:347 BW vereist dat de vakbond in de
onderneming van de vennootschap werknemers telt. In de zaak-Friesland Vlees is
dit standpunt door de vennootschap ingenomen.72 De Ondernemingskamer heeft
deze echter onbeantwoord gelaten, omdat het verzoek toch – op andere gronden –

zou worden afgewezen. Op het moment dat het verzoek werd ingediend, waren bij
Friesland Vlees nog wel werknemers, zodat de ontvankelijkheid van de vakbond
mijns inziens geen probleem had kunnen opleveren. Sprengers wijst er in zijn noot bij
deze uitspraak op dat dan nog de vraag bestaat of het onderzoek zich kan uitstrekken
over de periode na de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten. Deze vraag moet
zijns inziens bevestigend beantwoord worden, omdat het bekritiseerde beleid juist
heeft geleid tot beëindiging van de arbeidsovereenkomsten. Dit was ook een van de
redenen die ten grondslag lagen aan het verzoek van de vakbond.

69 Zie bijvoorbeeld: J.J.M. van Mierlo, ‘Enige aspecten van samenloop van enquêterecht en insolven-
tierecht, Ondernemingsrecht, 2005, 138.

70 J.H.M. Willems, ‘Insolventierecht en enquêterecht: over convergerende en conflicterende rechts-
gebieden’, TvI 2004, 53.

71 Naar het oordeel van Dulack zal dit alleen gebeuren in extreme omstandigheden wanneer de
curator de onderneming gedurende lange tijd voortzet. H. Dulack, ‘Curator en enquête’, Tijdschrift
Financiering Zekerheden en Insolventiepraktijk 2013-2, p. 55-60.

72 Ondernemingskamer 22 september 2008, ARO 2008/156, JOR 2009/36, RO 2008/81 (Friesland
Vlees).
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In de zaken omtrent het concern van stichtingen Meavita, beantwoordt de
Ondernemingskamer de ontvankelijkheidsvraag wel. De Ondernemingskamer over-
weegt: “een redelijke en op de praktijk toegesneden wetsgeschiedenis die recht doet
aan de aard en de strekking van het enquêterecht brengt mee dat aan de hier
bedoelde voorwaarde van art. 2:347 BW is voldaan indien de desbetreffende vak-
vereniging ten tijde van de (eventueel) te onderzoeken gedraging(en) leden onder de
bij de te onderzoeken rechtspersoon werkzame personen telde en dit, zoals in casu
moet worden aangenomen, ten tijde van het indienen van het enquêteverzoek niet
langer het geval is.”73 Deze benadering lijkt mij juist, omdat het enquêterecht van
vakbonden anders illusoir zou worden. Uit hierboven aangehaalde jurisprudentie
van de Hoge Raad volgt juist dat het faillissement niet in deweg hoeft te staan aan een
enquêteprocedure.

6.6.4 De Fusiegedragsregels

De Fusiegedragsregels zijn onverkort van toepassing wanneer een onderneming in
faillissement of surseance verkeert. Wanneer de curator de onderneming overdraagt
aan een derde, zullen de vakorganisaties dus moeten worden geraadpleegd. Uit
jurisprudentie van de geschillencommissie blijkt wel, dat de activiteiten van de
betreffende onderneming moeten zijn voortgezet door de curator in geval van
faillissement. Bij verkoop van losse onderdelen uit de boedel is geen sprake van
een onderneming in de zin van de FGR.74 De insolventie kanwel invloed hebben op de
manier waarop uitvoering wordt gegeven aan art. 4 FGR. Er zal bekeken moeten
worden wat fusiepartijen en vakverenigingen in deze situatie van elkaar kunnen
vergen.75 Zo is denkbaar dat een vakvereniging sneller met een standpunt komt
dan gebruikelijk.

6.6.5 De Wet melding collectief ontslag

De Wet melding collectief ontslag is gedeeltelijk van toepassing in de situatie dat de
werkgever in staat van faillissement verkeert. De melding aan en de raadpleging van
de betrokken vakbonden (art. 3 WMCO) is onverkort van toepassing op de failliete
werkgever. Melding van het bevoegde gezag vindt alleen plaats indien het gezag
daarom verzoekt. Ook de maand wachttermijn hoeft niet in acht worden genomen.
Uit het arrest Landsbanki van het Hof van Justitie volgt dat de curator gelijk gesteld
wordt met de werkgever.76 De curator moet dus deWMCO naleven in het geval dat hij
meer dan 20 werknemers binnen een bepaald gebied ontslaat. In de praktijk wordt de
WMCO bij failliete werkgevers vaak niet nageleefd. Niet alleen omdat de curator
hiertoe vaak niet snel geneigd is, maar ook omdat de vakbonden er weinig behoefte
aan hebben. Sinds de wijziging van de WMCO wordt het niet-naleven van de WMCO

73 Ondernemingskamer 14 april 2010, ARO 2010/63, JOR 2010/185 m.nt. Bartman, ROR 2010/10
(Meavita). Hetzelfde overweegt de Ondernemingskamer ten aanzien van het vereiste dat een
vereniging of stichting een onderneming (in de zin van de WOR) in stand moet houden.

74 Aangehaald in J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 15.
75 J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 15.
76 Hof van Justitie EU 3 maart 2011 C-235/10-239/10 (Landsbanki).
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gesanctioneerd met de vernietigbaarheid van de opzegging (art. 7 WMCO). De vraag
rijst of een deze sanctie ook geldt voor het niet-naleven van de meldings- en
raadplegingsverplichting door de curator. Sommige auteursmenen van niet en stellen
zich op het standpunt dat de wetgever vergeten is een uitzondering te maken voor de
failliete werkgever.77 Ik betwijfel dat. Het uitgangspunt van de WMCO bij failliete
ondernemingen is: van toepassing, tenzij daarop een uitzondering is gemaakt.
Wanneer dewetgever art. 7WMCO hadwillen beperken tot solvente ondernemingen,
was er wel een uitzondering opgenomen. Bovendien volgt uit het eerder genoemde
arrest Landsbanki dat naleving van de WMCO in faillissementssituaties van belang
wordt geacht. Daarbij staat volgens het Hof van Justitie niet het voorkomen van
ontslagen voorop, maar heeft het overleg tot doel de gevolgen te verzachten dan wel
maatregelen te nemen. Het Hof van Justitie bevestigt hiermee het belang van naleving
van deWMCO in geval van faillissement. De sanctie van art. 7WMCO draagt bij aan de
naleving. Naar mijn mening moeten curatoren dus in het vervolg oplettender zijn ten
aanzien van de naleving van de WMCO. Ik wijs er daarbij op dat de sanctie van art. 7
WMCO niet alleen geldt voor de raadpleging van vakbonden, maar ook voor het
adviesrecht van de OR. Overigens is de vraag of een vernietiging van de opzegging de
werknemers veel zal baten, nu de loongarantieregeling in duur beperkt is. Alleen bij
een goedgevulde boedel zal de vernietiging van de opzegging aantrekkelijk zijn voor
werknemers.

Om recht te doen aan het bijzondere karakter van de faillissementsprocedure lijkt
mij het wenselijk dat de periode van de raadpleging, wordt afgetrokken van de
maximale opzegtermijn van 6 weken (art. 40 FW).78 Als vakbonden geen behoefte
hebben aan raadpleging kan worden gewerkt met een standaardverklaring, zodat
de curator zonder al te veel vertraging door kan gaan met het opzeggen van de
arbeidsovereenkomsten.

6.7 Uitbreiding van de bevoegdheden van de
werknemersvertegenwoordigers in geval van insolventie?

6.7.1 Inleiding

Door het faillissement wordt de zeggenschap van de bestuurder overgedragen op de
curator. De curator wordt bestuurder in de zin van de WOR. De medezeggenschaps-
bevoegdheden worden na faillietverklaring onverkort uitgeoefend jegens de curator
en volgen dus de zeggenschap. Bij de uitoefening van de medezeggenschap zal wel
rekening worden gehouden met de wijze waarop de curator deze zeggenschap
uitoefent vanwege de taakstelling die het faillissementsrecht hem oplegt. In het geval
van surseance van betaling, blijft de bestuurder bevoegd en treedt dus ook geen
wijziging in de zeggenschap (en in de medezeggenschap) op. Ik blijf mij dan ook
beperken tot de failliete onderneming.

77 Zie bijvoorbeeld: P.R.W. Schaink, Arbeidsovereenkomst en faillissement, Deventer: Kluwer 2012,
p. 28.

78 Zie J.C.A. Herstel en R.W.J.M. Schuurman, ‘Gewijzigd collectief ontslagrecht (ook) de curator op
scherp!’, TvI 2012, 22.
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Een wijziging van de volledige zeggenschap doordat een ander bestuurder wordt
van de onderneming, is een ingrijpende wijziging. Het is een ingrijpende wijziging
waarbij de or in het algemeen geen bevoegdheden heeft, althans dit wordt afgeleid uit
wetsgeschiedenis en jurisprudentie van de Hoge Raad. Zoals gezegd overtuigen
de argumenten van de minister, waar ook de Hoge Raad naar verwijst, mij niet. Het
aanvragen van het eigen faillissement valt onder de limitatieve opsomming van
art. 25 WOR, aangezien er sprake is van overdracht van zeggenschap en/of van een
belangrijke wijziging in de organisatie dan wel verdeling van bevoegdheden in de
onderneming.

De vraag is wel of een dergelijk volledig adviesrecht inclusief beroepsrecht
wenselijk is, gezien de bijzondere situatie waarin de onderneming verkeert en gezien
de belangen van andere betrokkenen, in het bijzonder schuldeisers. In deze paragraaf
analyseer ik daarom de bezwaren tegen een onverkort adviesrecht van de or. Hoe kan
bijvoorbeeld de vertragende werking van adviesrecht worden afgewogen tegen de
belangen van schuldeisers en schuldenaar bij een snelle uitspraak over het faillisse-
ment? En is er sprake van samenloop met de faillissementsrechtelijke procedure bij
de rechtbank? Verder onderzoek ik alternatieven voor het adviesrecht, waarbij ik
streef naar een balans tussen enerzijds het belang van de or bij inspraak over de
belangrijke wijziging van zeggenschap die plaatsvindt door faillietverklaring, en
anderzijds het belang van schuldeisers bij een zo snel mogelijke afwikkeling van de
boedel. Ook houd ik daarbij rekening met de beste aansluiting bij het besluitvor-
mingstraject. Ten aanzien van de aanvraag van de faillietverklaring is het immers de
rechtbank die uiteindelijk afweegt of een faillietverklaring gerechtvaardigd is. Ligt het
dan niet meer voor de hand om de or een rol te geven in de procedure bij de
rechtbank?

6.7.2 Vertragende werking

Het faillissementsrecht is ingericht op het zo snel mogelijk afwikkelen van de boedel
ten behoeve van de schuldeisers. Ook de schuldenaar is gebaat bij een zo snel
mogelijke afwikkeling van de boedel.79 De vertragende werking van het adviesrecht
is daarom een argument om het adviesrecht van de or ten aanzien van het aanvragen
van faillissement af te wijzen.80 Ook de Rechtbank Den Bosch voerde dit aan als één
van de argumenten. Het adviesrecht kan inderdaad vertragend werken, maar Rood
wees op de omstandigheid dat tegenover de vertraging van medezeggenschap bij
herhaling is aangevoerd dat de implementatie van een besluit sneller verloopt als dit
is genomen met een bepaalde mate van inspraak.81 Het argument is bovendien niet

79 Dit belang van de schuldenaar wordt beschermd door art. 6 EVRM (eerlijk proces). Onnodige
vertraging van het faillissement kan leiden tot schending van dit artikel. De vraag is of de belangen
van werknemers voldoende als een rechtvaardigingsgrond worden beschouwd. Zie meer over de
redelijke termijn van de faillissementsprocedure: B. Katan, ‘Overzichtsartikel: insolventierecht en
EVRM, TvI 2006, 20 en J.A. van Apeldoorn, ‘Mensenrechten en insolventie’, TvI 2002, p. 60-67.

80 Zie: M.G. Rood, ‘Over medezeggenschapsrechtelijke aspecten bij insolventie van de werkgever’, in:
I.P. Asscher-Vonk, Onderneming en werknemer, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 258.

81 M.G. Rood, ‘Over medezeggenschapsrechtelijke aspecten bij insolventie van de werkgever’, in:
I.P. Asscher-Vonk, Onderneming en werknemer, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 254.
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sterk, nu na faillietverklaring de adviesrechten van de or onverkort gelden, terwijl
vertraging na faillietverklaring tot extra boedelschulden leidt. Wel is het zo, dat bij
vertraging met betrekking tot de aanvraag lange tijd onzekerheid zal bestaan voor
schuldenaar en belanghebbenden.

Zowel bij aanvraag van faillissement als na faillietverklaring, mag van de or echter
verwacht worden dat hij snel adviseert en geen gebruik maakt van de (volledige)
opschortingstermijn.82 Het laatste kan de ondernemer eventueel ook afdwingen in
kort geding. Het besluit tot aanvragen van het faillissement moet ook worden voor-
gelegd aan de AV(A) in het kader van art. 2:107a BW en aan de RVC in een
structuurvennootschap op grond van art. 2:164/274 BW. Deze goedkeuringen worden
ook niet meteen gegeven. Zo geldt er een oproepingstermijn voor de AV(A).

Naast tijd kost medezeggenschap ook geld. Bij een complex besluit zal de or een
deskundige willen inschakelen, en wanneer hij gaat procederen moeten de kosten
voor rechtsbijstand door de ondernemer worden voldaan. Deze gelden worden vlak
voor de faillietverklaring aan de boedel onttrokken en komen op deze manier niet ten
goede aan de crediteuren van de schuldenaar. Kortom: de vertraging van medezeg-
genschap is bij de aanvraag een punt waar rekening mee moet worden gehouden,
maar wanneer het medezeggenschapstraject beperkt wordt tot een paar weken – in
die periode moeten ook AV(A) en RVC geraadpleegd worden – is er geen sprake van
onrechtvaardige vertraging. Het beroepsrecht kan mijns inziens wel tot onredelijke
bezwaren leiden; daarom zal ik later onderzoeken of een adviesrecht zonder beroep
een wenselijk alternatief is.

6.7.3 Samenloop van procedures

Een tweede praktisch bezwaar kan zijn, dat bij adviesplichtigheid twee verschillende
rechters over het besluit tot faillietverklaring moeten oordelen: de rechtbank bij
faillietverklaring en de Ondernemingskamer in een adviesprocedure. De toetsing van
deze procedures verschilt echter aanzienlijk van elkaar. Zoals eerder gezegd, toetst de
rechtbank ex art. 6 lid 3 FW slechts summierlijk of de schuldenaar in de toestand
verkeert dat hij is opgehouden met betalen.83 De Ondernemingskamer daarentegen
toetst marginaal of de ondernemer bij de afweging van alle belangen in redelijkheid
tot het besluit heeft kunnen komen.84 Dit is een procedure waarbij vooral de
processuele aspecten aan de orde komen.

Samenloop van art. 26 WOR met andere procedures doet zich vaker voor, bijvoor-
beeld met enquêterecht, de WMCO en de Fusiegedragsregels. Gezien de bijzondere
toets van art. 26 WOR, is deze samenloop nooit problematisch. Wel is het van belang
dat rekening wordt gehouden met eventuele andere procedures. Zo zal de Onderne-
mingskamer zich in een art. 26 WOR-procedure terughoudend kunnen opstellen ten
aanzien van de vraag of de ondernemer daadwerkelijk is gestoptmet betalen. Ook kan

82 Vgl. W.P.J. Kroft, ‘De curator en de medezeggenschap van werknemers’, in: S.C.J.J. Kortmann e.a.,
De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink, p. 61.

83 Zie ook:W.P.J. Kroft, ‘De curator en demedezeggenschap vanwerknemers’ in: S.C.J.J. Kortmann e.a.,
De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink 1996, p. 53.

84 Zie ook: M.F. Broekman, ‘De ondernemingsraad en faillissement’, ArbeidsRecht 1999-4.
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de Rechtbank rekening houden met de omstandigheid dat nog een medezeggen-
schapsrechtelijke procedure aanhangig is.

Ondanks dat de samenloop, gezien de aard van de procedures, niet wenselijk is,
rijst de vraag of beroep bij de Ondernemingskamer wel zinvol is in geval van het
voornemen tot eigen aanvraag tot faillietverklaring. Het zal immers onmogelijk zijn
omvoordat de Rechtbank uitspraak doet een procedure bij de Ondernemingskamer te
voeren. En nadat de uitspraak tot faillietverklaring is gebeurd, heeft beroep bij de
Ondernemingskamer weinig zin, omdat de Ondernemingskamer niet als voorziening
kan opleggen dat de faillietverklaring ongedaanwordt gemaakt.85 Het beroepsrecht is
daarmee illusoir.

6.7.4 Ongelijke behandeling van crediteuren

Een meer fundamenteel bezwaar is dat de medezeggenschap van werknemers de
paritas creditorum zou kunnen doorbreken doordat werknemers meer rechten
zouden hebben dan schuldeisers. Art. 3:277 BW spreekt echter alleen van een gelijk
recht op voldoening van hun schuld. De bevoegdheden op grond van de WOR geven
de werknemers geen financieel voordeel en doorbreken daarmee niet de paritas
creditorum.

6.8 Alternatieven

6.8.1 Inleiding

Zoals eerder gezegd, ben ik van mening dat het aanvragen van het eigen faillissement
strikt genomen onder de limitatieve opsomming van art. 25WOR valt. Mijns inziens is
een rol voor de or ten aanzien van de eigen aanvraag ook wenselijk, gezien de
ingrijpende gevolgen die een faillietverklaring voor de onderneming en de werk-
gelegenheid heeft. Bovendien zou de or een rol kunnen spelen bij het signaleren van
misbruik van faillissement. Aan de andere kant kleeft er een aantal bezwaren aan een
onverkort adviesrecht inclusief beroepsrecht in het geval van insolventie. In het
algemeen komen deze bezwaren neer op de onverenigbaarheid van het faillisse-
mentsrecht en het medezeggenschapsrecht. Het medezeggenschapsrecht is geschre-
ven voor ondernemingen die zich niet in een noodlijdende toestand bevinden.
Wanneer sprake is van insolventie spelen andere belangen een grote(re) rol en
komt de medezeggenschap onder druk te staan. In de volgende paragrafen heb ik
daarom een aantal alternatieve bevoegdheden voor de or onderzocht. Alternatieven
die recht doen aan het belang van werknemers op medezeggenschap wanneer
ingrijpende beslissingen worden (voor)genomen, maar die ook recht doen aan de
bijzondere procedure waarin de onderneming zich bevindt en met de belangen van
degenen die door het insolventierecht worden beschermd.

85 Vgl. W.P.J. Kroft, ‘De curator en de medezeggenschap vanwerknemers’ in: S.C.J.J. Kortmann e.a., De
curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink 1996, p. 54.
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6.8.2 Informatierecht

Hierboven gaf ik al aan dat een specifiek informatierecht of een specifieke medede-
lingsplicht ten aanzien van een aangifte tot faillietverklaring (eigen aangifte of een
verzoek door schuldeisers) en een verzoek tot het verlenen surseance van betalingmij
wenselijk lijkt. Eerder is dit al voorgesteld door Bloemarts. Een informatierecht brengt
op geen enkele wijze vertraging of kosten met zich, en bovendien biedt het de or de
mogelijkheid gebruik te maken van bijvoorbeeld het verzetsrecht. Ook kan het de
vakbonden aansporen tot het indienen van een enquêteverzoek. In België bestaat een
dergelijke mededelingsplicht ook. Het informatierecht bij faillissement en surseance
van betaling kanworden toegevoegd aan de bepalingen van art. 31a-31eWOR waarin
specifieke informatieverplichtingen voor de ondernemer zijn opgenomen.

6.8.3 Hoorrecht

Een goed alternatief voor het adviesrecht is een hoorrecht voor de or bij de behande-
ling van het verzoek tot eigen aanvraag door de rechtbank.86 Op dit moment vindt een
zeer summiere toets plaats bij de aanvraag van het faillissement. Uit de wetsge-
schiedenis blijkt dat de regering zoveel mogelijk probeert te voorkomen dat de
uitspraak tot faillietverklaring wordt uitgesteld. Zo is ervoor gekozen geen verplich-
ting tot horen van de schuldenaar op te leggen indien het faillissement wordt
aangevraagd door schuldeisers. “Eene verplichting tot oproeping zal tot onnoodige
vertraging aanleiding geven in notoire gevallen van insolventie, indien bijv. de
schuldenaar zich op verren afstand bevindt”, staat er in de wetsgeschiedenis.87

Ook de positie van werknemers of andere maatschappelijke belangen worden in
het geheel niet betrokken bij de beslissing van de rechter om de ondernemer al dan
niet failliet te verklaren. Hoge personeelskosten zijn echter vaak een motief voor het
aanvragen van het eigen faillissement. Uit de in paragraaf 6.5.4 besproken jurispru-
dentie, blijkt dat de curator bij zijn handelen na faillietverklaring ook rekening moet
houden met maatschappelijke belangen. Naar mijn mening dient hetzelfde te gelden
voor de rechtbank bij de aanvraag tot faillietverklaring. Een goede manier om de
rechtbank op de hoogte te stellen van de maatschappelijke achtergrond van een in
betalingsmoeilijkheden verkerende onderneming, is de or oproepen en horen. Ove-
rigens kan de Rechtbank de or al oproepen en horen, maar zij zal daartoe niet snel
geneigd zijn in het geval van faillissement. Wanneer de or meent dat het belang van
de werknemers gehoord moet worden en dat er geen informatie en overleg heeft
plaatsgevonden in het voortraject, zou hij de rechtbank een brief kunnen sturen met
het verzoek te worden gehoord.

Een hoorrecht lijkt mij een gewenste ontwikkeling, maar dit leidt er wel toe dat de
toetsing door de Rechtbank zal moeten worden veranderd. De schuldenaar heeft nu

86 Deze mogelijkheid is eerder opgeworpen door Loesberg. E. Loesberg, ‘Reactie op het artikel van
mr. M.F.H. Broekman in ArbeidsRecht 1999/4,21, ArbeidsRecht 1999, 44.

87 Art. 6 FW bepaalt dat de schuldenaar kan worden opgeroepen, maar de rechter is hiertoe niet
verplicht. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red), Van der Feltz I. Geschiedenis van de Faillissementswet,
Zwolle: Tjeenk Willink 1994, p. 271.
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immers zelf geen hoorrecht. Binnen de huidige Faillissementswet lijkt mij een hoor-
recht voor de or aldus een te zware wijziging, maar misschien kan dit worden
meegenomen bij een toekomstige wijziging van de insolventiewetgeving.

6.8.4 Adviesrecht zonder beroepsmogelijkheid

Een anderemogelijkheid is dat de or wel in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te
brengen over het voorgenomen besluit tot eigen aanvraag van het faillissement
(eventueel ook surseance van betaling), maar dat hieraan geen beroepsrecht is
gekoppeld. Een dergelijk adviesrecht zonder beroepsrecht kent de WOR al voor het
(voorgenomen) besluit tot benoeming en ontslag van een bestuurder in de zin van de
WOR (art. 30 WOR). Op deze manier worden de schuldeisers niet benadeeld enwordt
het proces niet vertraagd. De or wordt wel in de gelegenheid gesteld zijn standpunt
over de insolventie in te nemen. Eventueel kan het advies van de or bij het verzoek
tot faillietverklaring worden gevoegd, zodat ook de Rechtbank op de hoogte wordt
gesteld van het standpunt van de or. Hieraan kan een onderzoeksverplichting voor de
Rechtbank worden gekoppeld, die in de literatuur wel is voorgesteld.88

6.8.5 Beroep tegen handelingen curator?

De or kan ex art. 69 FW niet tegen handelingen van de curator opkomen. Deze
bevoegdheid staat alleen ter beschikking aan de schuldeisers, de commissie van
schuldeisers en de gefailleerde zelf. Het doel van deze bepaling is de curator onder
controle stellen van hen inwier belang hij is aangesteld.89 In navolging van Bloemarts
lijkt mij openstelling voor de or wenselijk.90 Gezien de jurisprudentie inzake Sigma-
con II en de Leidsche wolspinnerij ligt een ruimer begrip van ‘belanghebbenden’ hier
voor de hand. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij art.10 FW.

6.8.6 Toekomstige ontwikkelingen en de rol van de or en vakbonden

In de faillissementsrechtelijke literatuur wordt veelvuldig bepleit een vorm van
informele reorganisatie mogelijk te maken. De meeste voorstelen worden gebaseerd
op de Engelse pre-pack.91 De minister heeft aangekondigd met een voorstel tot
herijking van het faillissementsrecht te komen waarbij een van de pijlers het

88 Zie bijvoorbeeld M.F.H. Broekman, ‘De ondernemingsraad en faillissement’ ArbeidsRecht 1999-4
en W.P.J. Kroft ‘De curator en de medezeggenschap van werknemers’, in: De curator een octopus,
p. 60-61.

89 S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red), Van der Feltz II. Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle:
Tjeenk Willink 1994, p. 9.

90 J.C.M.G. Bloemarts, ‘Werknemers en insolventie: een discussiebijdrage over wenselijk recht’, in:
A.M. Luttmer-Kat (red), Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans in evenwicht?
Deventer: Kluwer 2000, p. 73-80.

91 Zie bijvoorbeeld: H. Koster, ‘Herstructureringen bij insolventie: naar de pre pack, TvI 2013/7;
B. Wessels, ‘Scheme of arrangement: a viable European rescue strategy?, Ondernemingsrecht 2010,
154; R.D. Vriesendorp, R.M. Hermans en K.A.J. de Vries, ‘Herijking van het faillissementsrecht en
het informeel akkoord: gemiste kans of opportunity voor een Nederlandse scheme of arrangment’,
TvI 2013,12; K. Beke, P. Wolterman, ‘verslag seminar ‘De Nederlandse pre-pack – ready for take off?
11 april te Amsterdam’, TvI 2012, 31.
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versterken van het reorganiserend vermogen van ondernemingen zal zijn.92 Denkbaar
is dat hij ingaat op de wens van de praktijk en met een Nederlandse vorm van pre-
pack. De pre-pack (pre-packaged insolvency) houdt in dat voorafgaand aan de
faillietverklaring een stille bewindvoerder wordt benoemd die de mogelijkheden
van een doorstart onderzoekt. Op het moment dat de faillietverklaring wordt uitge-
sproken, wordt de overname direct geeffectueerd. Sommige Nederlandse rechters
maken een pre-pack al mogelijk. Hierna ga ik kort in op de rol van werknemers-
vertegenwoordigers bij de pre-pack. Ik stel daarbij voorop dat medezeggenschap op
gespannen voet staat met de doeleinden van de pre-pack. Een pre-pack is het meest
succesvol indien dit zo snel mogelijk en in het geheim gebeurt. Beide aspecten
verhouden zich slecht tot medezeggenschap van werknemers. Aan de andere kant
heeft een pre-pack ingrijpende gevolgen voor de toekomst van de onderneming
waardoor betrokkenheid van de werknemers mijns inziens gerechtvaardigd is. Wan-
neer de minister inderdaad een pre-pack regeling in de Faillissementswet opneemt,
lijkt het mij wenselijk dat nagedacht wordt over de rol van de vakbonden en de OR.
Vroegtijdige raadpleging onder geheimhouding lijkt mij daarbij het meest geschikt.
Eventueel kan met de OR en vakbondenworden afgesproken dat zij in een vroegtijdig
stadium worden geraadpleegd en daarna niet meer. Een vergelijking met de
gefaseerde besluitvorming doet zich hier voor.93

Onder het huidige recht moet er bij een pre-pack rekening worden gehouden met
de omstandigheid dat de WMCO nog moet worden nageleefd op het moment dat de
overname daadwerkelijk wordt geëffectueerd. Ook de or zal op grond van art. 25 lid 1
sub a WOR in de gelegenheid moeten worden gesteld advies uit te brengen. Het
aantrekken van de stille bewindvoerder op verzoek van de ondernemer, is mijns
inziens ook een adviesplichtig besluit op grond van art. 25 lid 1 sub n WOR. Het gaat
hier immers om een adviseur van de ondernemer die advies uitbrengt over een
besluit dat opgesomd staat in art. 25 WOR (sub a en mogelijk sub e).94

6.9 Conclusie

In dit hoofdstuk onderzocht ik de positie van werknemersvertegenwoordigers in het
geval dat de ondernemer/werkgever in insolventie verkeert. Er zijn twee insolven-
tieprocedures: het faillissement en de surseance van betaling. Wanneer een onder-
nemer failliet wordt verklaard, vinden aanzienlijke veranderingen in de
zeggenschapsverhoudingen plaats. De ondernemer verliest de zeggenschap over de
onderneming en deze zeggenschap wordt uitgeoefend door de curator. In het geval
van surseance van betaling is deze verandering minder ingrijpend, aangezien de
ondernemer bevoegd blijft maar onder toezicht komt van de bewindvoerder. Ik ben

92 Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 november 2012 inzake faillissementsfraude.
93 Overigens is het op basis van het huidige recht lastig om afspraken met de or te maken gezien de

omstandigheid dat art. 32 WOR het alleen mogelijk maakt de bevoegdheden van de or uit te
breiden. Naar mijn mening moet art. 32 WOR flexibeler kunnen worden toegepast indien het niet
gaat om het afzien van bevoegdheden maar om het anders of op een ander tijdstip uitoefenen.

94 Zie ook mijn eerdere bijdrage in ArbeidsRecht. I. Zaal, ‘Faillissement en doorstart: de positie van de
OR en vakbonden’, ArbeidsRecht 2013, 40.

De insolvente ondernemer 6.9

257



dan ook vooral ingegaan op de situatie dat de ondernemer in staat van faillissement
verkeert. Omdat de zeggenschap wijzigt in geval van faillissement, rijst de vraag wat
de gevolgen zijn voor de medezeggenschap die de zeggenschap in beginsel volgt. Ik
heb daarbij gekeken naar de vraag of de aanvraag tot faillietverklaring adviesplichtig
is en wat er gebeurt met de bevoegdheden van de or nadat de ondernemer in staat
van faillissement is gesteld.

Het faillissement kan worden aangevraagd door schuldeisers, maar ook door de
ondernemer zelf. In beide gevallen heeft de or geen bevoegdheden. De aanvraag door
de schuldeisers is geen (voorgenomen) besluit van de ondernemer, en op grond van
jurisprudentie en wetsgeschiedenis is de heersende leer dat een eigen aangifte tot
faillietverklaring ook geen adviesplichtig besluit is. Dit is naar mijn mening niet
terecht. De door de minister in 1998 aangebrachte scheiding tussen faillissements-
recht en vennootschapsrecht enerzijds en medezeggenschapsrecht anderzijds is
mijns inziens geen overtuigend argument om de or zijn adviesrecht te onthouden.
In hoofdstuk 3 concludeerde ik immers aan de hand van jurisprudentie dat de
scheiding tussen vennootschapsrecht en medezeggenschapsrecht door de Onderne-
mingskamer is losgelaten. Hetzelfde zou mijns inziens moeten gelden voor het
insolventierecht.

Een adviesrecht voor de or ten aanzien van de eigen aanvraag van het faillissement
is bovendien niet in strijd met de paritas creditorum of leidt niet tot een ongewenste
samenloop met de procedure tot faillietverklaring bij de Rechtbank. Wel kan een
adviesrecht inclusief beroep bij de Ondernemingskamer een vertragende werking
hebben, die zich slecht verhoudt tot het belang van de schuldeisers (waaronder ook
de werknemers) bij een zo spoedige mogelijke afwikkeling van de boedel en die
boedelkosten met zich kan brengen. Dit geldt overigens ook voor medezeggenschap
jegens de curator, maar daarvoor geldt dat voortzetting van de onderneming dan
blijkbaar in het belang van de boedel is.

Het is ook de vraag of het beroepsrecht het beoogde effect heeft, nu de uitspraak
tot faillietverklaring zeer spoedig wordt gedaan en de Ondernemingskamer deze
rechterlijke uitspraak later niet ongedaan kan maken. Een onverkort adviesrecht ex
art. 25 WOR inclusief beroepsrecht ex art. 26 WOR, gaat mijns inziens dan ook te ver
in de specifieke situatie van faillissement. Het is wel wenselijk de rol van de or uit te
breiden ten aanzien van de faillietverklaring. De or kan het belang van het personeel
en het belang van de continuïteit van de onderneming voor het voetlicht brengen.

Bovendien rechtvaardigt een dergelijke ingrijpende beslissing een zorgvuldige
besluitvorming waarbij de or is betrokken. De or kan ten slotte ook een belangrijke rol
spelen bij de signalering van misbruik van faillissement. In paragraaf 6.8 heb ik
daarom een aantal alternatieven voor het adviesrecht onderzocht die tegemoetko-
men aan de bijzondere aard van het faillissementsrecht en de daardoor beschermde
schuldeisers. Een adviesrecht zonder beroepsrecht, zoals dat van art. 30 WOR,
in samenhang met een informatierecht en de mogelijkheid beroep in te stellen
tegen handelingen van de curator, lijkt mij een wenselijke uitbreiding van de
bevoegdheden van de or. Deze bevoegdheden zijn een belangrijke aanvulling op de
verzet- en hogerberoepsmogelijkheid die de or op grond van de Faillissementswet ter
beschikking staan.
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Een hoorrecht voor de or bij de Rechtbank is ook onderzocht. Dit lijkt mij de meest
wenselijke oplossing, omdat de or dan ook rechtsreeks gehoord wordt door de
instantie die uiteindelijk het faillissement uitspreekt. Dit zou echter een te grote
inbreuk op het huidige systeem van de faillissementswet opleveren. Indien deze in
de toekomst nog eens gewijzigd zou worden, zou dit kunnen worden meegenomen.

Mogelijkheden die de or en de vakbonden op dit moment al hebben, zijn het
spreekrecht bij de NV, het indienen van verzet (art. 10 FW) en de enquêteprocedure.
Ten aanzien van de laatste procedure geldt, dat de vakbond ook ontvankelijk is indien
het personeel voor het indienen van het verzoek door de curator is ontslagen.

Na faillietverklaring wordt de curator gezien als bestuurder in de zin van de WOR. De
medezeggenschapsbevoegdheden van de or, kunnen onverkort worden uitgeoefend
jegens de curator. De medezeggenschap volgt dus de zeggenschap. Ook de vakbonden
kunnen hun bevoegdheden jegens de curator uitoefenen. Bij de uitoefening van de
bevoegdheden van de or en de vakbonden, moet wel rekening gehoudenworden met
de omstandigheid dat de ondernemer in staat van faillissement verkeert. De curator
heeft op basis van de Faillissementswet een andere taakstelling dan de organen van
de ondernemer, die zich in het algemeen op het belang van de vennootschap en de
aan haar verbonden onderneming richten. Hij heeft volgens de faillissementswet
de primaire taak de boedel zo snel mogelijk af te wikkelen ten behoeve van de
schuldeisers. Weliswaar volgt uit jurisprudentie van de Hoge Raad dat het belang van
individuele schuldeisers soms moet wijken voor maatschappelijke belangen, zoals
werkgelegenheid, maar het belang van schuldeisers – waaronder ook werknemers –
zal toch altijd voorop staan. De zeggenschap die de curator uitoefent, wordt dus
ingevuld door het faillissementsrecht, en dit heeft ook gevolgen voor de medezeg-
genschap. Zo zal de Ondernemingskamer in een art. 26 WOR-procedure of enquête-
procedure rekening houden met de rol van de curator en de belangenafweging die hij
moet maken. Ook kan van werknemersvertegenwoordigers verwacht worden dat zij
sneller beslissen en minder gebruikmaken van deskundigen.
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