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De rechtspositie van werknemers  

bij surseance van betaling en faillissement 
 
1. Inleiding 

 

Staat het water de onderneming dusdanig aan de lippen dat de continuïteit van 

onderneming ernstig gevaar loopt, dan zijn draconischer maatregelen vereist. 

“Reorganisatie” wordt dan al snel een eufemisme voor “collectief ontslag”, aangezien de 

loonkosten veelal een belangrijke remmende factor zijn in de overlevingspogingen van de 

onderneming. Een werkgever staan dan twee in de Faillissementswet geregelde 

mogelijkheden ten dienste.1 De eerste, de surseance van betaling, biedt hem de mogelijkheid 

orde op zaken te stellen. Hiertoe wordt de werkgever, bijgestaan door een bewindvoerder, 

respijt gegund met betrekking tot de betaling van zijn schulden. Het voortbestaan van de 

onderneming staat voorop. Van de tweede mogelijkheid, het faillissement, kan gebruik 

worden gemaakt wanneer de werkgever in de toestand is komen te verkeren “dat hij heeft 

opgehouden te betalen” (art. 1 lid 1 Fw.). Het oorspronkelijke doel van het faillissement is 

dat de onderneming van de werkgever door de curator wordt geliquideerd ten behoeve van 

de gezamenlijke schuldeisers:2 voor het voortbestaan van de onderneming lijkt het dan dus 

al te laat. De gedachte is dat na liquidatie ieder zijns weegs gaat: de ondernemer probeert het 

in de toekomst wellicht opnieuw met een andere onderneming, de werknemers zoeken een 

andere baan. Om deze liquidatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, opdat eenieder snel 

weet waar hij aan toe is, heeft de wetgever een aantal inbreuken op het beschermende 

karakter van het arbeidsrecht opgenomen. Zo behoeft de curator geen vergunning van de 

CWI om de arbeidsovereenkomsten op te zeggen, gelden soepeler regels voor de 

opzegtermijnen en behoeft hij de speciale procedure van de Wet melding collectief ontslag 

vrijwel niet te doorlopen. Het faillissement biedt echter ook de mogelijkheid een bijzondere 

vorm van reorganisatie door te voeren die in dit hoofdstuk niet onbesproken mag blijven: de 

doorstart. In geval van doorstart zet de werkgever na het faillissement in feite zijn 

onderneming voort in een nieuwe rechtsvorm. Daartoe zal hij met de curator de afspraak 

moeten maken dat hij zelf de relevante activa en passiva uit de failliete boedel kan 

overnemen. Het faillissement heeft hem dan de mogelijkheid geboden op snelle en relatief 

                                                      
1 De schuldsaneringsregeling (Titel III van de Faillissementswet) blijft in dit hoofdstuk buiten 
beschouwing. 
2 Zie o.a. M. Polak, Handboek voor het Nederlandsche handels- en faillissementsrecht, Groningen/Batavia: 
Wolters 1935, p. 490. 
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goedkope wijze de nodige reorganiserende maatregelen te treffen. In dit hoofdstuk zal de 

vraag worden behandeld tot op welke hoogte een dergelijke handelwijze geoorloofd is. 

 In de eerste paragraaf worden enkele bijzondere aspecten van de twee 

insolventieprocedures behandeld voor zover zij betrekking hebben op het individuele 

arbeidsrecht. Aandacht wordt geschonken aan onder meer het loon als boedelschuld en aan 

ontslagrechtelijke aspecten als de opzegtermijnen en ontslagvergoedingen. Ook de waarde 

van een vóór insolventie gesloten concurrentiebeding wordt behandeld. In de paragraaf 

daaropvolgend komt de problematiek van het ‘misbruik’ van het faillissement aan de orde: 

het op een onjuiste wijze gebruik maken van het faillissement om een reorganisatie mogelijk 

te maken. Ten slotte komen enkele collectieve aspecten aan de orde, zoals de rechten van de 

ondernemingsraad tijdens insolventie. Omdat voor surseance van betaling minder 

afwijkingen van het normale arbeidsrecht gelden dan voor faillissement, zal de nadruk in dit 

hoofdstuk op de laatste procedure liggen. Waar dit noodzakelijk is, zal steeds een duidelijk 

onderscheid worden aangebracht tussen de regels die voor surseance van betaling enerzijds, 

voor faillissement anderzijds gelden. 

 

2. Loonbetaling tijdens insolventie 

 

In geval van surseance van betaling zal de werkgever vaak niet  bij machte zijn het loon van 

zijn werknemers tijdig en volledig te voldoen. Weliswaar kan de regeling van art. 7:625 BW 

(verhoging wegens vertraging in loonbetaling) een stok achter de deur zijn, maar bij 

werkelijke betalingsonmacht van de werkgever biedt dit artikel geen oplossing. Voor de 

werknemer is relevant dat op grond van art. 3:288 lid 1 onder e “al hetgeen een werknemer 

over het lopende en het voorafgaande kalenderjaar in geld op grond van de 

arbeidsovereenkomst van zijn werkgever te vorderen heeft, alsmede de bedragen door de 

werkgever aan de werknemer in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

verschuldigd (is)” bevoorrechte vorderingen op alle goederen van de werkgever zijn.3 In de 

praktijk relevanter is echter dat voor de situatie dat de werkgever in de blijvende toestand is 

komen te verkeren dat hij niet meer betaalt, de wetgever heeft voorzien in 

betalingsoverneming door het UWV. 

 

2.1 De overnameregeling - betalingsoverneming door het UWV 

 

                                                      
3 Zie paragraaf 2.2. 
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Een voor werknemers uiterst relevante regeling in geval van insolventie van de werkgever is 

opgenomen in de Hoofdstuk IV (art. 61-68) van de Werkloosheidswet.4 Dit hoofdstuk draagt 

als titel: Overneming van uit de dienstbetrekking voortvloeiende verplichtingen bij onmacht 

van de werkgever te betalen. Deze regeling voorziet in overname door het UWV van enkele 

door de werkgever verschuldigde vergoedingen indien de werkgever in de blijvende 

toestand is komen te verkeren dat hij heeft opgehouden te betalen. Deze toestand kan 

volgens het eerste lid van art. 61 WW ook buiten faillissement of surseance van betaling 

bestaan. Art. 64 WW garandeert betaling door het UWV van: 

 

a. Het loon over ten hoogste de dertien weken die direct voorafgaan aan de dag van 

opzegging van de dienstbetrekking.5 Is de dienstbetrekking niet opgezegd of 

opgezegd tegen een latere datum dan daarvoor volgens het UWV redelijkerwijs in 

aanmerking komt, dan geldt als termijn het loon over dertien weken direct 

voorafgaand aan de dag dat redelijkerwijs opgezegd had moeten worden. 

b. Het loon over de voor de werknemer geldende opzegtermijn waarbij de termijn van 

art. 40 Fw. als maximum geldt, ongeacht of de betalingsonmacht bij de werkgever 

door faillissement is veroorzaakt. Is de arbeidsovereenkomst niet opgezegd of is 

opgezegd tegen een naar het oordeel van het UWV onjuiste dag, dan geldt de 

opzegtermijn vanaf de dag die daar naar het oordeel van het UWV redelijkerwijs 

voor in aanmerking komt. 

c. Het vakantiegeld, de vakantiebijslag en de bedragen die de werkgever in verband 

met de dienstbetrekking van de werknemer aan derden verschuldigd is, over ten 

hoogste een jaar onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop de hierboven 

onder b. bedoelde opzegtermijn eindigt. 

 

Uit art. 67 WW en uit de rechtspraak6 blijkt dat het loonbegrip ruim wordt uitgelegd. Het 

gaat om alles wat de werknemer in verband met de dienstbetrekking aan de werknemer 

verschuldigd is. Hieronder vallen onder meer een dertiende maand, tantième, gratificatie, 

                                                      
4 Deze regeling is gebaseerd op Richtlijn 80/987/EG van 20 oktober 1980, PbEG 28 oktober 1980, L 283, 
p. 23. 
5 De door de WW gehanteerde term “dienstbetrekking” dekt niet hetzelfde als de in art. 7:610 BW 
gehanteerde term “arbeidsovereenkomst”, net zoals het werknemersbegrip van beide regelingen niet 
parallel loopt. In weerwil van het bepaalde in art. 3 lid 1 WW bepaalt art. 67 onder c WW dat de 65-
plusser voor de toepasselijkheid van de overnameregeling ook als werknemer wordt beschouwd. 
6 Zie voor een rechtspraakoverzicht P.R.W. Schaink, “Loongarantie bij faillissement”, ArbeidsRecht 
1996, 43. 
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onkostenvergoedingen, gederfd loon wegens ‘gebruikelijke’ overuren en boetes wegens 

verkeersovertredingen indien de werkgever die gewoonlijk betaalde. Ook een 

schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging (art. 7:677 jo. 680 BW) valt onder het 

loonbegrip, voor zover die tenminste kan worden toegerekend aan de in art. 64 WW 

bedoelde periode. Een vergoeding op basis van art. 7:681 (kennelijk onredelijke opzegging) 

of 685 BW (ontbinding van de arbeidsovereenkomst) komt niet voor vergoeding door het 

UWV in aanmerking, nu deze vergoedingen niet kunnen worden toegerekend aan de 

periode als bedoeld in art. 64 WW.7 Ook ongebruikte roostervrije dagen blijven buiten 

beschouwing, evenals overeengekomen rente wegens te late loonbetalingen. Van belang is 

voorts dat het loonbegrip onafhankelijk is van de regeling betreffende het dagloon: een 

werknemer die meer dan het maximum-dagloon verdient, zal op grond van de 

overnameregeling ook het volle loon van het UWV kunnen claimen. 

 Bij de overige betalingen als bedoeld onder c kan gedacht worden aan door de 

werkgever aan een pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Het UWV betaalt alleen 

de achterstallige premies over het laatste jaar van de dienstbetrekking. Het gaat immers – net 

als bij de termijn van dertien weken bij doorbetaling van loon – om aanspraken die in de 

betreffende periode zijn opgebouwd en niet zijn uitbetaald. Aanspraken die in een andere 

periode zijn opgebouwd en binnen de periode van dertien weken of een jaar opeisbaar 

worden, blijven buiten beschouwing. Zo worden aanspraken op een dertiende maand 

(waarvoor de termijn van dertien weken geldt) pro rata parte uitbetaald. Voor elke betaling 

geldt dat het UWV in alle rechten treedt die de schuldeiser ter zake van de door het UWV 

betaalde vordering ten opzichte van de werkgever had (art. 66 WW). 

 Het UWV zal onderzoeken of de betalingsonmacht werkelijk bestaat. Is er meer 

sprake van betalingsonwil vanwege bepaalde beleidskeuzes, dan kan het UWV weigeren de 

betaling over te nemen. Vooral wanneer de werknemer zelf invloed kan uitoefenen op de 

beleidskeuzes – bijvoorbeeld als directeur of aandeelhouder – is dit denkbaar. Op de 

werknemer rust de plicht binnen een week nadat de betaling had moeten worden gedaan of 

nadat hem redelijkerwijs kenbaar is geworden dat zijn werkgever de betalingen niet heeft 

verricht, hiervan aangifte te doen bij het UWV. Verzuimt hij dit, dan kan het UWV de 

betaling tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk weigeren. Hetzelfde geldt indien het een 

werknemer vóór de totstandkoming van de dienstbetrekking of een wijziging van de 

arbeidsvoorwaarden duidelijk had moeten zijn dat de werkgever niet of slechts gedeeltelijk 

aan zijn betalingsverplichting zou kunnen voldoen (art. 63 WW). Uit rechtspraak blijkt dat 
                                                      
7 Zie P.R.W. Schaink, “Loongarantie bij faillissement”, ArbeidsRecht 1996, 43, p. 21. 
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indien het UWV niet werkelijk in haar belang is geschaad, een geringe termijnoverschrijding 

de werknemer niet mag worden tegengeworpen. Ook een werknemer die in dienst treedt bij 

een failliete werkgever maar daarvan geen weet had, kan een beroep doen op het UWV.8

 Geen recht op uitkering bestaat voorts indien de werknemer reeds uit dienst was 

voordat de werkgever kwam te verkeren in een situatie als bedoeld in art. 61 WW. Dat is 

slechts anders indien er een duidelijke samenhang bestaat tussen de omstandigheden die tot 

het eindigen van de dienstbetrekking leidden en de omstandigheden die tot die toestand 

hebben geleid. Te denken valt hierbij aan de situatie dat een werkgever zijn werknemers 

heeft opgezegd juist om een toestand als bedoeld in art. 61 WW te voorkomen, terwijl het in 

feite toen reeds te laat was. Heeft een ex-werknemer nog recht op betaling van een bedrag 

conform de overnameregeling en kan hij dat recht uitsluitend niet geldend maken omdat de 

werkgever in de blijvende toestand is geraakt dat hij heeft opgehouden te betalen, dan neemt 

het UWV ook die betalingsplicht over (art. 62 WW). 

 Ten slotte bepaalt art. 68 dat de WW zoveel mogelijk op de overnameregeling van 

toepassing is. Enkele artikelen zijn expliciet uitgesloten. Zo geldt de referte-eis niet en zijn de 

regels met betrekking tot de vervolguitkering niet van toepassing. Wel zal de werknemer aan 

andere WW-verplichtingen moeten voldoen: hij zal zich moeten inschrijven bij een CWI en 

hij zal aan zijn informatieverplichtingen moeten voldoen. 

 

2.2 Boedelschulden 

 

Een belangrijk onderscheid tijdens insolventie bestaat tussen boedelschulden en andere 

schulden. Ik spits dit onderscheid toe op het faillissement. Boedelschulden zijn schulden die 

door toedoen of nalaten van de curator – zoals de opzegging van de arbeidsovereenkomst - 

aan de boedel kunnen worden toegerekend, de schulden door de gefailleerde tijdens het 

faillissement aangegaan waardoor de boedel is gebaat, alsmede de schulden waarvan de wet 

bepaalt dat het boedelschulden zijn.9 Boedelschulden worden vóór faillissementsschulden 

voldaan. Andere schulden (pre-faillissementsschulden) zijn schulden op de gefailleerde die 

bestaan op het moment dat het faillissement geacht wordt te zijn uitgesproken (art. 23 Fw.). 

Deze dienen ter verificatie te worden ingediend. 

 Het loon en de met de arbeidsovereenkomst samenhangende premieschulden zijn 

vanaf de dag van de faillietverklaring (of de dag dat de surseance van betaling wordt 
                                                      
8 Zie P.R.W. Schaink, “Loongarantie bij faillissement”, ArbeidsRecht 1996, 43, p. 20. 
9 Op het in de literatuur gemaakt onderscheid tussen eigenlijke en oneigenlijke boedelschulden zal ik 
niet ingaan. 
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uitgesproken) boedelschuld (art. 40 lid 2 en art. 239 lid 2 Fw.). Het belang van deze 

voorrangsregel voor werknemers moet in verband met de in paragraaf 2.1 behandelde 

overnameregeling worden gerelativeerd. Het loon zal veelal door het UWV worden voldaan. 

 In de rechtspraak heeft zich enkele malen de vraag voorgedaan welke vorderingen 

van de werknemer boedelschuld zijn, en welke faillissementsschulden die ter verificatie 

dienen te worden ingediend. De Hoge Raad heeft bepaald dat de uitbetaling van niet-

genoten vakantiedagen als loonbetaling moet worden beschouwd. Het loonbegrip uit de 

Faillissementswet is gelijk aan dat uit het BW.10 Ook de tijdsevenredige affinanciering van 

pensioenpremies (backservice) is volgens de Hoge Raad als boedelschuld te beschouwen, 

omdat de verplichting hiertoe pas ontstaat door de opzegging door de curator.11 Niet 

duidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld met “met de arbeidsovereenkomst 

samenhangende premieschulden” zijn. Waarschijnlijk zijn dit in ieder geval door de 

werkgever verschuldigde pensioenpremies in de zin van de Pensioen- en 

Spaarfondsenwet.12

 Is sprake van een negatieve boedel – met de baten kunnen niet alle boedelschulden 

worden voldaan – dan heeft de werknemer voordeel van het bepaalde in art. 3:288 lid 1 

onder e BW. De daar toegekende preferentie aan de loonvordering van de werknemer ziet 

immers niet slechts op faillissementsschulden (die in een dergelijk geval al helemaal niet 

kunnen worden voldaan), maar ook op boedelschulden.13

 

3. Het einde van de arbeidsovereenkomst 

 

Voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst tijdens faillissement en surseance van 

betaling gelden regels die afwijken van de gewone regels. De gedachte hierachter is dat de 

financiële toestand van de onderneming meebrengt dat het van belang is dat het personeel 

sneller en gemakkelijker kan worden ontslagen. In de navolgende paragrafen komen aan de 

orde: het algemene opzegverbod, de bijzondere opzegverboden, de opzegtermijnen, 

kennelijk onredelijke opzegging, ontbinding van de arbeidsovereenkomst, de gebondenheid 

aan vooraf overeengekomen afvloeiingsregelingen en het concurrentiebeding. 

  

                                                      
10 HR 6 maart 1998, NJ 1998, 527. 
11 HR 12 november 1993, NJ 1994, 229. 
12 Zo ook E. Loesberg, “De werknemer en zijn insolvente werkgever (I)”, TvI 1998, p. 70. 
13 HR 28 september 1990, NJ 1991, 305. 
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3.1 Opzegverboden 

 

Voor de werkgever geldt het algemene opzegverbod van art. 6 BBA: voor opzegging van de 

arbeidsovereenkomst behoeft de werkgever de toestemming van de CWI. Is die toestemming 

niet verkregen en zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst niettemin op, dan heeft de 

werknemer zes maanden de tijd de opzegging om die reden te vernietigen (art. 9 BBA). Het 

toestemmingsvereiste geldt ook indien de werkgever in surseance van betaling verkeert, 

maar niet indien hij failliet is verklaard (art. 6 lid 2 onder c BBA). Dit brengt mee dat de 

curator de werknemers rechtsgeldig kan opzeggen zonder toestemming van de CWI. De 

gedachte hierachter is dat de belangenafweging of de arbeidsovereenkomst na faillissement 

al of niet moet doorlopen uitsluitend aan de curator is.14 Dit brengt echter naar mijn mening 

niet automatisch mee dat de uitzondering van art. 6 lid 2 onder c BBA ook geldt ten aanzien 

van werknemers die de curator pas tijdens het faillissement in dienst neemt.15

Doordat de curator geen toestemming van de CWI nodig heeft, behoeft hij geen 

loonvorderingen te vrezen van een werknemer die na de datum van het faillissement op 

staande voet is ontslagen en meent dat daartoe onvoldoende gronden bestonden. Krijgt de 

werknemer in die opvatting gelijk, dan is de curator slechts schadeplichtig (art. 7:677 lid 1 

BW) en dient hij de werknemer een gefixeerde of volledige schadevergoeding te betalen (art. 

7:677 lid 4 jo. 680 lid 1 BW). Had de curator de werknemer terecht op staande voet ontslagen, 

dan is de werknemer jegens de boedel schadeplichtig op grond van art. 7:677 lid 4 BW. 

Wordt het faillissement vernietigd, dan is art. 13a Fw. van belang.16 De 

arbeidsovereenkomsten worden dan met terugwerkende kracht beheerst door de regels die 

buiten faillissement gelden, hetgeen meebrengt dat ook de uitzondering van art. 6 lid 2 

onder c BBA niet geldt. Een inmiddels door de curator ontslagen werknemer zou derhalve 

de door de curator gedane opzegging kunnen vernietigen. Art. 13a Fw. bepaalt dat de 

termijn van zes maanden als bedoeld in art. 9 lid 3 BBA (de termijn waarbinnen de 

werknemer de opzegging kan vernietigen) pas aanvangt op het tijdstip waarop het 

faillissement wordt vernietigd. Deze afwijking van de hoofdregel dat de termijn gaat lopen 

vanaf de dag van opzegging is billijk. Anders zou de vernietiging van het faillissement voor 

veel werknemers wier arbeidsovereenkomst inmiddels is opgezegd als mosterd na de 

maaltijd komen. 

                                                      
14 Kamerstukken II 1986-1987, 19 810, nr. 3, p. 2-3. 
15 Zie hierover de in paragraaf 3.2 gebruikte argumentatie ten aanzien van art. 40 Fw. 
16 Zie ook paragraaf 5.2. 
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Omdat de werkgever voor de opzegging van de statutair directeur geen toestemming 

van de CWI behoeft, behoeft de curator die toestemming evenmin. Een vernietiging van het 

faillissement heeft dan ook niet tot gevolg dat de statutair directeur de opzegging kan 

vernietigen wegens strijd met het BBA. Van belang is voorts dat het bestuurderschap door de 

opzegging van de arbeidsovereenkomst niet eindigt. Deze vennootschapsrechtelijke band 

met de onderneming staat immers los van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder met 

de rechtspersoon. 

Naast het algemene opzegverbod van art. 6 BBA bestaan de bijzondere 

opzegverboden van de artikelen 7:646-649, 670, 670a en 670b BW. Er is geen wettelijke 

bepaling die de toepasselijkheid van deze opzegverboden tijdens surseance van betaling of 

faillissement beperkt. De meeste opzegverboden zullen tijdens faillissement de facto echter 

niet van toepassing zijn in verband met het bepaalde in art. 7:670b lid 2 BW, dat bepaalt dat 

de in art. 7:670 en 670a BW genoemde opzegverboden niet gelden indien de opzegging 

geschiedt wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van het 

onderdeel van de onderneming waarin de werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam 

is.17 De curator kan echter ook besluiten de onderneming tijdens faillissement voort te zetten. 

 De heersende leer in de literatuur is dat de bijzondere opzegverboden niet toepassing 

zijn op opzegging tijdens surseance van betaling en faillissement.18 Deze leer vloeit mede 

voort uit de stelling dat de wetgever dat zelf in 1954 (toen de eerste opzegverboden in 

werking traden) ook van mening was.19 Op overtreding van de opzegverboden stond toen 

echter niet de sanctie van vernietigbaarheid, maar die van schadeplichtigheid. Dit bracht 

mee dat de wetgever ook eenvoudigweg kón stellen dat de curator, ondanks het bestaan van 

de opzegverboden, de arbeidsovereenkomsten in ieder geval met een termijn van zes weken 

kon opzeggen: de schadeplichtigheid van de curator wegens overtreding van de 

opzegverboden zou immers vrijwel altijd eenzelfde bedrag vertegenwoordigen als het 

bedrag dat hij de werknemer toch al tijdens de opzegtermijn zou moeten betalen. Kortom: 

                                                      
17 Maar in deze situatie geldt het opzegverbod weer wel ten aanzien van de werkneemster die 
zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet als bedoeld in art. 3:1 van de Wet arbeid en zorg. 
18 Zie o.a. E. Loesberg, Internationale aspecten van ontslag van werknemers tijdens insolventie van de 
werkgever”, ArbeidsRecht 1998, 75, p. 19 en van dezelfde auteur “De curator en de werknemer (DGA): 
vriend en/of vijand” in: A.M. Luttmer-Kat (red.), Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans 
in evenwicht?, Insolad Jaarboek 1999, Deventer: Kluwer: 2000, P.W.R. Schaink, “Faillissementstrends”, 
ArbeidsRecht 2000, 38, p. 16. De laatste auteur meent dat de opzegverboden wel gelden in geval van 
langdurige boedelexploitaties. 
19 Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, 2-III, p. 
106. 
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het was lood om oud ijzer. Enkele rechters hebben in het verleden echter gemeend dat de 

opzegverboden tijdens insolventie wel gelden.20

 Bij gebreke van enige wettelijke bepaling ben ik van mening dat de bijzondere 

opzegverboden tijdens insolventie onverkort gelden.21 De wetgever heeft voor de 

opzegtermijnen (art. 40 en 239 Fw.) en het algemene opzegverbod een wettelijke regeling 

getroffen. Het was een kleine moeite geweest een regeling voor de bijzondere 

opzegverboden in het leven te roepen indien hij dat gewenst had. Daartoe hebben zich 

verschillende gelegenheden voorgedaan, ook in het recente verleden.22 Voor de stelling dat 

in ieder geval art. 40 Fw. (zie de volgende paragraaf) het gehele individuele ontslagrecht uit 

het BW opzijzet, zie ik geen grond.23

 

3.2 Opzegtermijnen 

 

De door partijen in acht te nemen opzegtermijnen zijn opgenomen in de artikelen 40 en 239 

Fw. Voor een goed begrip van deze bepalingen is het nuttig de normale regels met 

betrekking tot de opzegtermijnen kort uiteen te zetten. Art. 7:672 lid 2 BW bepaalt dat de 

door de werkgever in acht te nemen termijn – kort gezegd – een maand per vijf dienstjaren 

van de werknemer bedraagt, met een maximum van vier maanden (te bereiken bij een 

arbeidsovereenkomst die vijftien jaar of langer heeft geduurd). Voor de werknemer bedraagt 

de opzegtermijn altijd een maand, ongeacht diens leeftijd of aantal dienstjaren (lid 3). Deze 

termijnen kunnen onder voorwaarden worden verlengd of verkort. Onderstaand schema laat 

de voorwaarden zien. 

 

 Verlenging Verkorting 

Opzegtermijn werkgever Schriftelijk (lid 5) Bij CAO of publiekrechte-

lijke regeling (lid 5) 

Opzegtermijn werknemer Schriftelijk met een maximum van zes 

maanden. Bij verlenging geldt voor de 

Schriftelijk 

                                                      
20 Zie o.a. Rb. Zutphen 12 juli 1986, NJ 1986, 565 en Ktg. Nijmegen 29 april 1988, Prg. 1988, 412. 
21 Daarbij maak ik geen onderscheid tussen de “wegens”- en de “tijdens”-verboden. Zie A.M. Luttmer-
Kat, “Opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens insolventie van de werknemer” in: A.M. 
Luttmer-Kat (red.), Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans in evenwicht?, Insolad 
Jaarboek 1999, Deventer: Kluwer: 2000 
22 Zoals bij de Wet flexibiliteit en zekerheid. 
23 In die zin: E. Loesberg, De curator en de werknemer (DGA): vriend en/of vijand” in: A.M. Luttmer-
Kat (red.), Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans in evenwicht?, Insolad Jaarboek 1999, 
Deventer: Kluwer: 2000, p. 20. 
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werkgever de dubbele termijn. Van dit 

laatste kan bij CAO of publiekrechtelijke 

regeling worden afgeweken mits de 

termijn voor de werkgever niet korter 

wordt dan die van de werknemer (leden 

6 en 8). 

 

Voor elke opzegging geldt dat deze tegen het eind van de maand geschiedt, tenzij een 

schriftelijke overeenkomst of het gebruik een andere dag voorschrijft (lid 1). Dit brengt mee 

dat een opzegging op 6 mei waarbij een opzegtermijn van een maand geldt, pas tegen eind 

juni geschiedt. Voorts geldt dat indien de werkgever een ontslagvergunning van de CWI 

heeft gekregen, hij van de opzegtermijn een maand mag aftrekken, mits er nog minimaal een 

opzegtermijn van een maand overblijft (lid 4). De werknemer behoeft geen vergunning van 

de CWI. De artikelen 40 en 239 Fw. beogen de regels met betrekking tot de opzegtermijnen te 

versoepelen. Art. 40 Fw. luidt als volgt: 

 

Artikel 40 

1. Werknemers in dienst van de gefailleerde kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen 

en hun kan wederkerig door de curator de arbeidsovereenkomst worden opgezegd, en 

wel met inachtneming van de overeengekomen of wettelijk termijnen, met dien 

verstande echter dat in elk geval de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd met 

een termijn van zes weken. 

2/3. (…) 

 

Tijdens faillissement geldt zowel voor de curator als voor de werknemer de 

overeengekomen of wettelijke termijn. De opzegtermijn is echter voor beiden 

maximaal zes weken. De regel van art. 7:672 lid 1 BW, inhoudende dat de opzegging 

tegen het einde van de maand geschiedt, geldt alleen voor zover daarmee de 

maximale termijn van zes weken niet wordt overschreden.24  

 De regeling voor opzegging tijdens surseance van betaling luidt als volgt: 

 

Artikel 239 

                                                      
24 HR 22 mei 1970, NJ 1970, 419. 
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1. Zodra de surséance een aanvang heeft genomen, kan de schuldenaar, met 

inachtneming van het bij artikel 22825 bepaalde, aan werknemers in zijn dienst, de 

arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de overeengekomen of 

wettelijk termijnen, met dien verstande echter, dat in elk geval de arbeidsovereenkomst 

kan worden geëindigd door opzegging met een termijn van zes weken, of, indien de 

termijn, omschreven in artikel 672 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek langer is 

dan weken, met inachtneming van die termijn. 

2. Zodra de surséance een aanvang heeft genomen, behoeft bij opzegging der 

arbeidsovereenkomst door de werknemers in dienst van de schuldenaar het bepaalde 

in artikel 672 lid 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet in acht te worden 

genomen. 

3. (…) 

4.  (…) 

 

De werkgever die in surseance van betaling verkeert, kan een arbeidsovereenkomst slechts 

opzeggen met machtiging van de bewindvoerder. Hij dient daartoe de wettelijke of 

overeengekomen termijn in acht te nemen, met dien verstande dat een maximumtermijn van 

zes weken geldt. Tot zover komt de regeling met die van opzegging tijdens faillissement 

overeen. Wat cryptisch is vervolgens de bepaling in het eerste lid dat indien de termijn, 

omschreven in art. 672 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek langer is dan zes weken, 

die langere termijn geldt. Dit is in tegenspraak met de eerdere opmerking dat termijn uit dat 

artikel geldt, maar met een maximum van zes weken. De wetgever heeft de regeling op dit 

punt niet goed doordacht.26

 Ook de regeling voor de werknemer die wil opzeggen tijdens surseance van betaling 

is niet helder. Nu de werknemers de regeling van art. 7:672 lid 3 BW (opzegtermijn van een 

maand) blijkens art. 239 lid 2 Fw. niet in acht hoeft te nemen, kan de gedachte ontstaan dat 

de werknemer dus met onmiddellijke ingang kan opzeggen. Het eerste lid van art. 7:672 BW 

blijft echter in mijn optiek wel gelden, hetgeen meebrengt dat de opzegging pas tegen het 

                                                      
25 Art. 228 Fw. bepaalt dat de werkgever voor opzegging de medewerking van de bewindvoerder 
behoeft. 
26 Zie hierover A.M. Luttmer-Kat, “Opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens insolventie van de 
werknemer” in: A.M. Luttmer-Kat (red.), Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans in 
evenwicht?, Insolad Jaarboek 1999, Deventer: Kluwer: 2000, alsmede J.M. Hoogsteen, “De 
opzegtermijnen in geval van surséance van betaling na Flexibiliteit en zekerheid: een vergissing van 
de wetgever”, Arbeid Integraal 1999, p. 216-219. Zij wijzen erop dat de vergissing te maken heeft met de 
oude regels omtrent opzegtermijnen, waar de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn ook 
afhing van het aantal dienstjaren van de werknemer na diens meerderjarigheid. Bij surseance van 
betaling gold destijds de maximumtermijn van zes weken, doch diende tevens rekening te worden 
gehouden met deze dienstjaren.  
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einde van de maand effectief is.27 Wat hier van zij, het is opmerkelijk dat de opzegtermijn 

voor de werknemer in geval van surseance van betaling – gericht op behoud van de 

onderneming - korter is dan die bij faillissement. Dat zal niet de bedoeling zijn geweest.28

 

De artikelen 40 en 239 Fw. geven geen termijn aan binnen welke de arbeidsovereenkomst 

dient te worden opgezegd. A contrario kan men hieruit concluderen dat de curator 

respectievelijk de werkgever in samenspraak met de bewindvoerder gedurende de gehele 

periode van faillissement of surseance van betaling van deze artikelen gebruik kunnen 

maken.29 Deze vaststelling is niet zonder belang, vooral niet in faillissementssituaties. 

Regelmatig besluit de curator de onderneming van de gefailleerde tijdens faillissement voort 

te zetten, waartoe art. 98 Fw. hem de mogelijkheid biedt. Die keuze zal veelal voorvloeien uit 

de wens een zo hoog mogelijke opbrengst voor de boedel te genereren, door bijvoorbeeld 

lopende opdrachten af te maken of door een lopend bedrijf te kunnen overdragen aan een 

potentiële koper – soms is dat de failliet zelf, in welk geval men van “doorstarten” spreekt.30 

De vraag rijst of de curator bijvoorbeeld na een half jaar nadat het faillissement is 

uitgesproken nog een beroep op art. 40 Fw. kan doen. De wetgever is er immers bij de 

introductie van art. 40 Fw. van uitgegaan dat het faillissement op liquidatie gericht is en de 

werknemers op korte termijn worden ontslagen. Zolang het personeel na faillissement nog in 

dienst is, zijn de loonvorderingen immers boedelschulden.31

 Een argument voor de stelling dat de curator zich ook na (langdurige) voortzetting 

van de onderneming nog op art. 40 Fw. kan beroepen, is – naast het hiervoor genoemde 

grammaticale argument – dat het de curator niet te lastig moet worden gemaakt de 

onderneming voort te zetten door hem op te zadelen met werknemers wier 

arbeidsovereenkomsten hij niet meer gemakkelijk kan opzeggen.32 De voordelen van een zo 

hoog mogelijke opbrengst van de boedel, het voorkomen van kapitaalvernietiging en het 

mogelijke behoud van werkgelegenheid kunnen hierdoor alsnog tenietgaan. Daarnaast geldt 

als argument dat een scheiding tussen een kortdurende en een langdurende voortzetting 

moeilijk te maken is. Het enige duidelijke scheidingsmoment is mijns inziens het moment 

                                                      
27 HR 22 mei 1970, NJ 1970, 419. 
28 Zie J.M. Hoogsteen, “De opzegtermijnen in geval van surséance van betaling na Flexibiliteit en 
zekerheid: een vergissing van de wetgever”, Arbeid Integraal 1999, p. 216-219 voor een verklaring van 
deze regeling. Ook in deze situatie lijkt sprake van een vergissing van de wetgever. 
29 De Rb. Utrecht (29 oktober 1997, JOR 1998/13) oordeelde dat de curator ook na voortzetting van het 
bedrijf van de gefailleerde gebruik kon maken van art. 40 Fw. 
30 Zie paragraaf 4. 
31 Zie paragraaf 2.2. 
32 Zie E. Loesberg, “Werknemers en insolventie”, JORplus 2002, p. 60. 
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dat de curator machtiging van de rechter-commissaris heeft ontvangen om de onderneming 

voort te zetten. Een dergelijke machtiging behoeft de curator echter niet altijd (zie art. 98 

Fw.). 

 

Naast de vraag naar de termijn waarbinnen een beroep op art. 40 en art. 239 Fw. kan worden 

gedaan, bestaat de vraag of enige inhoudelijke eisen mogen worden gesteld aan de situatie 

waarin een beroep wordt gedaan op deze artikelen. Ik spits deze vraag toe op art. 40 Fw. De 

gedachte achter de regeling is dat de curator in het belang van de boedel zo snel mogelijk 

van het personeel moet kunnen afkomen. Daarom geldt voor de curator niet het vereiste van 

een ontslagvergunning (art. 6 lid 2  sub c BBA), en daarom voorziet art. 40 Fw. in kortere 

opzegtermijnen. Bedrijfseconomische overwegingen hebben bij deze 

uitzonderingsregelingen voorop gestaan. Maar mag een curator die de onderneming heeft 

voortgezet en een arbeidsconflict met een werknemer krijgt, een beroep doen op art. 40 Fw.? 

En behoeft deze curator alsnog een ontslagvergunning op grond van art. 6 BBA? In 

navolging van hetgeen ik hierboven heb gezegd over de termijn waarbinnen de curator zich 

op art. 40 Fw. mag beroepen, zijn de situatie waarbinnen de opzegging geschiedt en de reden 

waarom wordt opgezegd naar mijn mening niet relevant voor het antwoord op de vraag of 

de curator een beroep op art. 40 Fw. toekomt. Boele33 ondersteunt de stelling dat de curator 

die de onderneming heeft voortgezet toch gebonden is aan de buiten faillissement geldende 

arbeidsrechtelijke regels door onder meer te wijzen op het feit dat “de boedel niet direct in 

het geding is”. Waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld: nu de curator toch heeft besloten tot 

voortzetting en de loonvorderingen boedelschulden zijn geworden, is de basis onder het 

gebruik van art. 40 Fw. weggevallen. Dat lijkt mij niet juist. Ontneemt men de curator de 

speciale bevoegdheden die hij ten aanzien van de arbeidsovereenkomsten heeft, dan schaadt 

dit de boedel welhaast vanzelfsprekend. Boeles ondersteunende stelling dat “art. 40 Fw. 

beschermingselementen bevat (omdat) de loonvordering vanaf de faillietverklaring 

boedelschuld is” overtuigt mij niet. Dat de wetgever een regeling treft voor vorderingen die 

na faillissement ontstaan omdat de curator zelf verplichtingen aangaat, zegt niets over het 

gewenste beschermingsniveau dat de wetgever ten aanzien van reeds bestaande 

(arbeids)overeenkomsten biedt. 

Een beroep op art. 40 Fw. komt de curator in mijn optiek echter niet meer toe indien 

hij na de datum van faillissement werknemers in dienst neemt. Een wetssystematisch 

                                                      
33 W.F. Boele, “Ontslagbescherming tijdens faillissement”, NJB 1997, p. 253-354. 
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argument voor deze stelling is te baseren op de tekst van de artikelen 37, 37a en 38 Fw.34 die 

spreken over overeenkomsten die ten tijde van het faillissement reeds bestonden. Nu is art. 

40 Fw. strikt genomen geen lex specialis van art. 37 Fw. (waarover zo meer), maar de 

artikelen 37-40 Fw. regelen wel alle de gevolgen van het faillissement voor (verschillende) 

overeenkomsten. Ik ben geen argument tegengekomen waarom art. 40 Fw. wel ook zou 

gelden voor de arbeidsovereenkomst die pas na faillissement is gesloten, waar het algemene 

art. 37 Fw. zich ten aanzien van andere overeenkomsten beperkt tot reeds bestaande 

overeenkomsten. Een ander argument voor de stelling dat art. 40 Fw. niet geldt voor na de 

faillietverklaring gesloten arbeidsovereenkomsten, is dat de ratio van de artikelen 37-40 Fw. 

is dat de curator relatief snel kan afkomen van door de failliet gesloten overeenkomsten. Of 

en zo ja, wanneer de curator vervolgens gebruik wenst te maken van zijn mogelijkheden, 

hangt af van het voordeel dat hij voor de boedel ziet. Wat na de faillietverklaring ontstaat, is 

echter “nieuw” en daar ziet de Faillissementswet niet op.35

 

De vraag naar de reikwijdte van de artikelen 40 en 239 Fw. doet zich ook voor in relatie tot 

het zojuist genoemde art. 37 (voor surseance van betaling: art. 236 Fw.). Deze laatste 

artikelen regelen in het algemeen de situatie dat tussen de schuldenaar en diens wederpartij 

ten tijde van het faillissement of surseance van betaling een wederkerige overeenkomst 

bestaat. Is die overeenkomst niet of slechts heel gedeeltelijk nagekomen en hebben de curator 

dan wel de schuldenaar en de bewindvoerder zich niet binnen een redelijke, schriftelijk door 

de wederpartij gestelde termijn bereid verklaard de overeenkomst gestand te doen, dan 

verliezen zij het recht nakoming van de overeenkomst te vorderen (lid 1). Willen zij de 

overeenkomst wel nakomen, dan dient zekerheid te worden gesteld (lid 2). In rechtspraak is 

wel aangenomen dat art. 239 Fw., dat immers speciaal op de opzegging van de 

arbeidsovereenkomst ziet, als lex specialis derogeert aan art. 236 Fw.36 Hetzelfde zou dan 

gezegd kunnen worden over de verhouding tussen de artikelen 37 en 40 Fw.37

                                                      
34 Zie voor surseance van betaling de artikelen 236, 236a en 237 Fw. 
35 Vgl. P.R.W. Schaink, “Faillissementstrends”, ArbeidsRecht 2000, 38. Anders: E. Loesberg, De curator 
en de werknemer (DGA): vriend en/of vijand” in: A.M. Luttmer-Kat (red.), Werknemers en insolventie 
van de werkgever: is de balans in evenwicht?, Insolad Jaarboek 1999, Deventer: Kluwer: 2000, p. 28. 
36 Pres. Rb. Haarlem 25 februari 2000, JOR 2000/65. 
37 In Pres. Rb. Roermond 3 oktober 2001, JOR 2001/267 overwoog de president echter dat op de 
arbeidsovereenkomst art. 40 Fw. van toepassing is, “en dit niet als lex specialis (…) gelijk de curator 
heeft betoogd, maar als geheel zelfstandige bepaling”. 
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Alleen al omdat art. 40 Fw. niet geheel binnen het toepassingsbereik van art. 37 Fw. 

valt, is de eerste geen lex specialis ten opzichte van de laatste.38 De arbeidsovereenkomst 

omvat meer dan alleen de opzegtermijn die art. 40 Fw. regelt. Er zijn verschillende situaties 

denkbaar waarin art. 37 Fw. een rol kan spelen naast art. 40 Fw. Te denken valt aan de 

situatie dat de werknemer een vordering heeft die niet onder de overnameregeling van art. 

61-68 WW valt.39 De werknemer kan de curator vragen de arbeidsovereenkomst gestand te 

doen. Doet de curator dit, dan dient hij ingevolge lid 2 van art. 37 Fw. zekerheid te stellen. 

Hierdoor promoveert de vordering van de werknemer van concurrente vordering tot 

boedelvordering.40

 

3.3 Kennelijk onredelijke opzegging 

 

Elke opzegging, of deze nu met inachtneming van de voor opzegging geldende regels is 

gedaan of niet, kan kennelijk onredelijk zijn (art. 7:681 lid 1 BW). Staat de kennelijke 

onredelijkheid vast, dan kent de rechter de opgezegde een vergoeding toe. Tevens kan hij de 

arbeidsovereenkomst herstellen (art. 7:682 BW). De belangrijkste grond om het oordeel te 

schragen dat kennelijk onredelijk is opgezegd, is dat het belang van de werkgever bij 

opzegging niet opweegt tegen het belang van de werknemer bij het behoud van zijn baan, 

waarbij eventueel door de werkgever ten behoeve van de werknemer getroffen financiële 

maatregelen en de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt factoren van belang zijn. 

Het moge duidelijk zijn dat deze belangenafweging tijdens insolventie tot andere resultaten 

kan leiden dan wanneer buiten insolventie wordt opgezegd. 

 In 1990 oordeelde de Hoge Raad in het Van Gelder Papier-arrest41 dat een door de 

curator gedane opzegging kennelijk onredelijk kan zijn. In navolging van hetgeen de 

wetgever daarover had opgemerkt,42 voegde de Hoge Raad daaraan toe dat kennelijke 

onredelijkheid slechts in uitzonderingsgevallen mag worden aangenomen: “Daarbij moet 

bijvoorbeeld worden gedacht aan ontslag door de curator van slechts een deel van de 

werknemers, terwijl hij met het oog op de voortzetting van het bedrijf de overigen in dienst 

                                                      
38 Vgl. C.A. Boukema, Samenloop, Monografieën Nieuw BW A21, Deventer: Kluwer 1992, p. 9. Anders: 
E. Loesberg, “De curator en de werknemer (DGA): vriend en/of vijand?”, in: A.M. Luttmer-Kat (red.), 
Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans in evenwicht?, Insolad Jaarboek 1999, Deventer: 
Kluwer: 2000 en P.R.W. Schaink, “Faillissementstrends”, ArbeidsRecht 2000, 38. 
39 Zie paragraaf 2.1. 
40 Zie de noot van E. Loesberg bij Pres. Rb. Roermond 3 oktober 2001, JOR 2001/267. 
41 HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662. 
42 Bijlage Handelingen II 1951-1952, 881, nr. 5, p. 19 en Bijlage Handelingen II 1987-1988, 19810, nr. 8, p.3. 
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houdt en hij bij de keuze van degenen die hij ontslaat, een kennelijk onredelijke maatstaf 

hanteert.” Wordt dit echter aangenomen, dan is de uit de kennelijke onredelijkheid 

voortvloeiende schadevergoeding volgens de Hoge Raad boedelschuld, waarbij de Hoge 

Raad de ontslagvergoeding naar analogie onder het loonbegrip van art. 40 Fw. schaart.43 Dat 

lijkt mij juist, nu de plicht tot schadevergoeding in geval van opzegging door de curator pas 

ontstaat na de datum van faillissement. Een vergelijkbare redenering als in het Van Gelder 

Papier-arrest heeft mijns inziens te gelden voor kennelijk onredelijke opzegging tijdens 

surseance van betaling.44

 Heeft niet de curator of de bewindvoerder/werkgever, maar de werkgever reeds 

vóór insolventie kennelijk onredelijk opgezegd, en vloeit daar een schadevergoedingsplicht 

uit voort, dan kan de werknemer zijn vordering terzake van de vergoeding ter verificatie 

indienen.45 Deze vordering is ingevolge art. 3:288 lid 1 onder e BW preferent. 

 

3.4 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst 

 

Ieder der partijen kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden 

wegens een gewichtige reden (art. 7:685 BW). Wordt de ontbinding uitgesproken wegens een 

verandering van omstandigheden, dan kan de rechter daarbij aan een der partijen de plicht 

opleggen de ander een billijke vergoeding toe te kennen (lid 8). Sinds enkele jaren wordt 

deze billijke vergoeding vastgesteld aan de hand van de zogenaamde 

kantonrechtersformule, die inhoudt dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding 

betaalt ter grootte van het gewogen aantal dienstjaren, vermenigvuldigd met de vaste 

maandelijke brutoloonbestanddelen. Zijn hiertoe termen, dan past de rechter een 

correctiefactor toe. Deze correctiefactor geeft de rechter de mogelijkheid onbillijke resultaten 

te voorkomen. 

 Ook tijdens insolventie bestaat de mogelijkheid voor de werknemer of de 

curator/bewindvoerder en werkgever de kantonrechter te verzoeken de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voor de curator/bewindvoerder en werkgever zal de 

weg van ontbinding gebruikt kunnen worden indien een opzegverbod geldt. De reden voor 

                                                      
43 Vgl. J.M. van Slooten, Arbeid en loon (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1999, p. 88) die de vergoeding ex 
art. 7:681 BW niet onder het loonbegrip van art. 7:610 BW schaart. 
44 Over de reikwijdte van het Van Gelder Papier-arrest is veel geschreven. Ik verwijs naar de 
‘polemiek’ tussen L.J. van Eeghen (“Geen ontslagvergoeding in faillissement: een ‘historische’ 
vergissing (?)”, ArbeidsRecht 2001, 7) en E. Loesberg (“De historische vergissing van Van Eeghen, een 
reactie”, ArbeidsRecht 2001, 29, met naschrift Van Eeghen in Arbeidsrecht 2001, 32). 
45 Zie voor een voorbeeld Rb. Groningen 25 februari 2000, JOR 2000/156. 
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deze weg te kiezen en niet voor de weg van opzegging zal er voor de werknemer vaak in 

gelegen te zijn een vergoeding in de wacht te slepen. Nu vooraf met de werkgever 

afgesproken ontslagvergoedingen tijdens insolventie geen rechtskracht meer hebben en een 

opzegging niet snel kennelijk onredelijk zal zijn, is ontbinding de enige weg om een 

vergoeding binnen te halen. Insolventie van de werkgever zal voor de rechter echter een 

reden zijn de vergoeding te matigen, of, anders gezegd: de correctiefactor hieraan aan te 

passen.46 Het vooraf afsnijden van de weg van ontbinding omdat de werknemer daar geen 

belang meer bij zou hebben omdat de met hem gesloten arbeidsovereenkomst reeds is 

opgezegd (zoals zeker in faillissement in de meeste gevallen zal zijn gebeurd), lijkt mij 

onjuist.47

Spreekt de rechter de ontbinding uit, dan is de toegekende vergoeding boedelschuld: 

de vordering ontstaat immers pas tijdens insolventie.48 Vóór de datum van faillissement en 

surseance van betaling door de rechter toegekende billijke vergoedingen zijn geen 

boedelschulden: zij dienen door de werknemer ter verificatie te worden ingediend. 

 

3.5 Overeengekomen afvloeiingsregelingen 

 

In het hiervoor reeds genoemde Van Gelder Papier-arrest49 oordeelde de Hoge Raad dat aan 

een vooraf tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen afvloeiingsregeling (in 

casu: opgenomen in een sociaal plan) geen rechten kunnen worden ontleend indien het 

ontslag tijdens faillissement plaatsvindt. Een vordering op grond van een dergelijke 

contractuele afvloeiingsregeling levert noch een boedelschuld, noch een te verifiëren 

vordering op. Dat laatste ligt voor de hand, omdat de vordering pas ontstaat na de 

faillietverklaring, namelijk door de opzegging door de curator. Dat het echter tevens geen 

boedelschuld oplevert, vloeit voort uit hetgeen in paragraaf 3.3 is vermeld: er zou in een 

situatie als deze slechts sprake kunnen zijn van een boedelschuld, indien de opzegging door 

de curator kennelijk onredelijk zou zijn, hetgeen niet snel mag worden aangenomen. De 

opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator, zonder dat die opzegging kennelijk 

onredelijk is, kan dus niet een vooraf overeengekomen afvloeiingsregeling tot boedelschuld 

                                                      
46 Men zegt dan dat de werkgever de zogenaamde “Habe-nichts-“ of “Habe wenig-“exceptie dient op 
te werpen. 
47 Rb. Arnhem, sector kanton, locatie Nijmegen 22 augustus 2002, JOR 2002/185. 
48 Ktg. Eindhoven 14 oktober 1983, NJ 1984, 626 en Ktg. Zwolle 31 januari 1992, NJ 1992, 493 en Rb. 
Arnhem, sector kanton, locatie Nijmegen 22 augustus 2002, JOR 2002/185. 
49 HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662. 
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doen promoveren, louter omdat het de curator is geweest die de opzegging heeft gedaan en 

aldus de voorwaarde voor het ontstaan van de vordering heeft doen vervullen. 

 Het Hof Amsterdam oordeelde in een uitspraak uit 200150 dat de Van Gelder Papier-

leer niet geldt indien de werkgever in surseance van betaling verkeert. Daarbij werd 

gewezen op de verschillen tussen surseance van betaling en faillissement. In casu was de 

werknemer tijdens surseance van betaling opgezegd tegen een datum die lag na het moment 

waarop de surseance van betaling werd ingetrokken. Daarom was relevant of het recht op de 

afvloeiingsregeling tijdens of na de surseance van betaling was ontstaan. Het Hof meende 

dat het laatste het geval was, zodat de Van Gelder Papier-leer in ieder geval niet kon 

gelden.51

 Is vooraf een afvloeiingsregeling overeengekomen en is het ontslag al vóór 

insolventie geëffectueerd, dan heeft de werknemer een preferente faillissementsvordering 

(art. 3:288 lid 1 onder e BW). In een zaak waarin de opzegging pas tijdens faillissement door 

de curator plaatsvond, werd geoordeeld dat deze opzegging “slechts een formaliteit” was en 

dat de vooraf overeengekomen afvloeiingsregelingen (een in een CAO opgenomen 55+-

regeling) op geld waardeerbare vorderingen op termijn waren (art. 129-131 Fw.) en dus al 

vóór faillissement waren ‘geactualiseerd’.52

 

3.6 Concurrentiebeding 

 

Het in art. 7:653 BW geregelde concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn 

mogelijkheden na de arbeidsovereenkomst op zeker wijze werkzaam te zijn. Met het artikel 

is gepoogd een balans te vinden tussen het belang van de werkgever bij de bescherming van 

zijn bedrijfsdebiet en het belang van de werknemer vrijelijk zijn arbeid te kunnen kiezen. 

Omdat de Faillissementswet geen specifieke regels voor het concurrentiebeding kent, geldt 

een dergelijk beding in principe evenzeer tijdens insolventie van de werkgever. Tijdens 

surseance van betaling, een procedure die gericht is op het behoud van het bedrijf, is dat te 

billijken. Juist in moeilijke tijden is er wat voor te zeggen dat werknemers niet zo maar het 

schip in nood mogen verlaten om het vervolgens te beconcurreren, hetgeen de 

                                                      
50 Hof Amsterdam 27 september 2001, JOR 2001/245. Zie voor een vergelijkbaar geval, maar dan in 
een faillissementssituatie: Rb. Zwolle 27 december 2000, JOR 2001/71. 
51 In zijn noot bij deze uitspraak keurt E. Loesberg het resultaat van deze uitspraak (de werkgever 
moest de vooraf overeengekomen vergoeding betalen) goed. De stelling dat de Van Gelder Papier-leer 
niet geldt bij surseance van betaling volgt hij echter niet. Evenzo: P.W.R Schaink, 
“Faillissementstrends (2), ArbeidsRecht 2002, 37. 
52 Rb. Amsterdam 23 december 1998, JOR 1999/205 en Hof Amsterdam 3 februari 2000, JOR 2000/63.  
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overlevingskansen van de onderneming schaadt. Het faillissement is echter gericht op 

liquidatie van de onderneming: het schip is al gezonken. De vraag is of een werkgever nog 

een rechtens relevant belang heeft indien hij failliet is gegaan. In het verlengde hiervan ligt 

de vraag of de curator de werknemer aan zijn concurrentiebeding kan houden.53 Daar is veel 

voor te zeggen zolang de curator de onderneming in stand houdt: met het oog op een zo 

hoog mogelijke opbrengst van de boedel is het van belang dat die boedel niet in waarde 

daalt doordat werknemers ten opzichte van de boedel concurrerende activiteiten ontplooien. 

Onder omstandigheden kan de verkoop van de onderneming zelfs onmogelijk blijken te zijn 

zonder het behoud van de concurrentiebedingen. Ziet de curator echter geen belang voor de 

boedel, dan zal hij werknemers niet aan het concurrentiebeding willen houden. 

 De rechtspraak is niet eenduidig. In het algemeen lost de vraag of de curator rechten 

aan het concurrentiebeding kan ontlenen zich op in een belangenafweging. Staakt de curator 

de bedrijfsvoering, dan heeft hij in principe geen belang meer bij handhaving van het 

concurrentiebeding. Een uitzondering is aangenomen in de situatie dat de curator bepaalde 

activa alleen maar aan derden kan verkopen onder handhaving van het 

concurrentiebeding.54 De doorstarter zelf kan aan het concurrentiebeding geen aanspraken 

ontlenen.55 De Haagse kantonrechter oordeelde dat het in zijn algemeenheid schrijnend is 

dat werknemers in geval van faillissement niet alleen hun baan verliezen, maar ook door het 

concurrentiebeding beperkt blijven in hun mogelijkheden elders aan de slag te gaan. In casu 

stond volgens de kantonrechter echter voldoende vast dat de curator een belang bij 

handhaving had, “nu een aantal activiteiten (…) geheel of ten dele zijn overgegaan naar een 

doorstartende onderneming. De  curator wil kennelijk in het belang van de crediteuren 

voorkomen dat eisers vanuit een andere onderneming de klanten die de doorstartende 

onderneming van de failliete onderneming heeft overgenomen, benaderen en 

“uitspannen”.”56 De kantonrechter rekende het de werknemers in kwestie aan dat zij niet bij 

de doorstartende onderneming in dienst hadden willen treden. 

 De belangenafweging brengt mee dat de curator een (ex-)werknemer niet per 

definitie aan zijn concurrentiebeding kan houden als hij besluit de onderneming tijdens 

faillissement voort te zetten en de daarvoor benodigde werknemers in dienst te houden. Er 

                                                      
53 Voor recente literatuur over dit onderwerp verwijs ik naar P.R.W. Schaink, “Faillissementstrends 
(2), ArbeidsRecht 2002, 37 en F.B.J. Grapperhaus, “Regels voor werknemersconcurrentie aan het begin 
van de 21e eeuw”, SMA 2002, p. 42-56. 
54 Pres. Rb. Amsterdam 13 september 2001, JOR 2002/22. In casu wenste de directie zelf de activa te 
gebruiken voor een doorstart, buiten de curator om. 
55 Pres. Rb. Roermond 3 oktober 2001, JOR 2001/267. 
56 Ktg. Den Haag 12 december 2001, JOR 2002/42. 
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zou een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen de situatie dat de curator de 

onderneming vrijwel direct - bijvoorbeeld binnen twee maanden na de faillietverklaring - 

verkoopt of liquideert en de situatie dat de curator de onderneming gedurende een langere 

tijd in stand houdt. Gaat de curator direct na faillietverklaring over tot liquidatie of verkoop 

van de onderneming, dan zal hij naar mijn mening gedurende de korte periode die het 

faillissement dan in beslag neemt de (ex-)werknemers niet in redelijkheid aan hun 

concurrentiebedingen kunnen houden. De onderneming waarvan het bedrijfsdebiet door het 

concurrentiebeding werd beschermd zal spoedig niet meer bestaan dan wel spoedig in 

andere handen geraken. De curator kan in mijn optiek dan geen rechtens relevante reden 

aanvoeren om de werknemer aan zijn concurrentiebeding te houden. Wordt de failliete 

onderneming direct geliquideerd, dan spreekt dat voor zich: er is geen onderneming meer 

die beconcurreerd kan worden. Wordt de onderneming binnen korte tijd na de 

faillietverklaring verkocht en was de koper feitelijk al direct na faillietverklaring bekend, dan 

is denkbaar dat de curator de werknemer aan het concurrentiebeding wil houden nu de 

onderneming zal blijven voortbestaan en de toekomstige verkrijger er nu al belang bij heeft 

dat het concurrentiebeding ook gedurende het faillissement geldt. De curator kan stellen dat 

de boedel belang bij handhaving van het concurrentiebeding heeft, omdat de potentiële 

koper van de onderneming zijn interesse kan verliezen dan wel in ieder geval minder voor 

de onderneming zal overhebben indien (ex-)werknemers tijdens (de korte duur van) het 

faillissement ten opzichte van de boedel concurrerende werkzaamheden verrichten. Een 

dergelijk standpunt mag de curator niet baten: nu uit arresten van de Hoge Raad57 

voortvloeit dat een verkrijger in faillissement het concurrentiebeding met een overgenomen 

werknemer altijd opnieuw moet overeenkomen en hij dus geen rechten kan ontlenen aan het 

concurrentiebeding zoals dat tussen de vervreemder en de werknemer gold, kan de 

verkrijger naar mijn mening ook geen rechten aan het concurrentiebeding ontlenen vóór het 

tijdstip dat de failliete onderneming in zijn handen komt.58

 Deze redenering gaat niet op in de situatie dat de curator de onderneming gedurende 

langere tijd voortzet en nog niet ab initio duidelijk is of de onderneming zal worden 

verkocht en zo ja, aan wie. Er is dan meer te zeggen voor de stelling dat de curator de 

werknemer wel aan zijn concurrentiebeding kan houden. Het is vervolgens aan de rechter te 

beoordelen of de curator redelijk handelt door de werknemer aan zijn concurrentiebeding te 

                                                      
57 HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 234 en HR 31 maart 1978, NJ 1978, 325. 
58 Dit geldt evenzeer in geval van doorstart, waarbij sprake is van duidelijke banden tussen de failliete 
onderneming en de verkrijgende onderneming. 
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houden. Het tweede lid (gedeeltelijke of gehele vernietiging) en met name het vierde lid van 

art. 7:653 BW (verplichting tot betaling van een vergoeding aan de werknemer voor de duur 

van de beperking) zouden in dat geval goede diensten kunnen bewijzen.  

In de toekomst is de voorgaande discussie wellicht overbodig. Momenteel is een 

wetsvoorstel tot wijziging van de regels met betrekking tot het concurrentiebeding 

aanhangig.59 In het voorgestelde gewijzigde art. 7:653 BW staat in het derde lid onder c de 

bepaling dat het concurrentiebeding vervalt indien de werkgever in staat van faillissement is 

verklaard. Tijdens surseance van betaling zal het concurrentiebeding – net als nu – blijven 

gelden. 

 

 

4. Doorstart en misbruik van faillissementsrecht 

 

Onder doorstarten wordt verstaan het (laten) afsterven van de onderneming door middel 

van het faillissement om vervolgens (onderdelen van) dezelfde onderneming - na de nodige 

wijzigingen die vooral gelegen zijn in het inkrimpen van het personeelsbestand - in een 

nieuwe rechtsvorm voort te zetten. Deze weg heeft voor de ondernemer verschillende 

voordelen die voortvloeien uit de beperkende werking van het faillissement op de 

werknemer beschermende arbeidswetgeving. Eerder is reeds aangegeven dat het BBA niet 

van toepassing is en dat soepeler opzegtermijnen gelden. Voor de doorstarter is van speciaal 

belang dat de regels omtrent overgang van ondernemingen, opgenomen in de artikelen 

7:662-665 BW, niet van toepassing zijn. In art. 7:666 BW is de toepasselijkheid van deze 

artikelen in geval van de overname van een failliete onderneming uitdrukkelijk uitgesloten. 

Dit brengt mee dat de verkrijger van de onderneming – en bij doorstart is dat dus veelal 

dezelfde ondernemer - niet verplicht is het aan de onderneming verbonden personeel over te 

nemen. Evenmin is hij aansprakelijk voor (loon)verplichtingen van vóór die overgang. Mocht 

hij ‘oude’ werknemers in dienst wil nemen, dan kan hij in principe vrijelijk onderhandelen 

over hun arbeidsvoorwaarden. 

 

4.1 Wanneer is sprake van misbruik? 

 

In de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw ontstond het vermoeden dat 

sommige ondernemers bewust aanstuurden op een faillissement om zo eenvoudig van hun 

                                                      
59 Kamerstukken II 2001-2002, 28 176, nrs. 1-2. 
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personeel te kunnen afkomen. De bekendste zaak is de door het Hof ‘s-Gravenhage aan het 

begin van 1996 gewezen uitspraak in de zaak Ammerlaan.60 Ammerlaan Diensten BV had op 

9 november 1995 haar eigen faillissement aangevraagd. De Rechtbank ‘s-Gravenhage sprak 

het faillissement op 15 november uit. Tijdens het faillissement werden de werknemers op de 

voorgeschreven wijze door de curator ontslagen. Enkele weken voor het faillissement had 

Ammerlaan zich tot het Kantongerecht Delft gewend waar zij ontbinding van de 

arbeidsovereenkomsten van een aantal werknemers had verzocht. De kantonrechter meende 

dat Diensten haar verzoeken onvoldoende had onderbouwd en gaf haar tot 20 november de 

tijd om nadere inlichtingen te verschaffen. Vervolgens werd in een buitengewone 

aandeelhoudersvergadering van Ammerlaan op 6 november besloten het eigen faillissement 

aan te vragen, hetgeen op 9 november geschiedde. Enkele ontslagen werknemers kwamen 

tegen de faillietverklaring in verzet. De rechtbank wees dat verzet af. In het hoger beroep 

voor het Hof voerden de werknemers aan dat Ammerlaan erop had gerekend dat de Delftse 

kantonrechter de gevraagde ontbindingen van de arbeidsovereenkomsten zou verlenen 

onder toekenning van een geringe vergoeding. Nu de kantonrechter naar de mening van 

Ammerlaan daar niet snel genoeg toe had besloten, had zij haar eigen faillissement 

aangevraagd. Dit had geleid tot de eenvoudigere en waarschijnlijk goedkopere opzeggingen 

door de curator. Nu Ammerlaan deze stelling niet voldoende betwistte, concludeerde het 

Hof dat zij: 

 

“haar eigen faillissement heeft aangevraagd met het vooropgezet doel afbreuk te doen aan de 

arbeidsrechtelijke bescherming waarop appellanten aanspraak hebben. Onder deze 

omstandigheden levert de onderhavige faillissementsaanvraag misbruik van bevoegdheid op 

en moet derhalve deze aanvraag, met vernietiging van de beide vonnissen van de rechtbank, 

alsnog worden afgewezen. De vraag of geïntimeerde verkeert in de toestand van te hebben 

opgehouden te betalen kan daarbij in het midden blijven.” 

 

In latere uitspraken is dit herhaald, al is niet geheel duidelijk of het voor de vernietiging van 

het faillissement wegens misbruik van bevoegdheid (op grond van art. 3:13 BW) uitmaakt of 

het ontgaan van arbeidsrechtelijke bescherming het hoofddoel van de faillissementsaanvraag 

moet zijn geweest, of dat voldoende is dat dat een doel is geweest.61 De Rechtbank 

                                                      
60 Hof ‘s-Gravenhage 10 januari 1996, JOR 1996/16. 
61 Over de definitie van misbruik van bevoegdheid in het kader van het aanvragen van het eigen 
faillissement is na de zaak-Ammerlaan veel geschreven. Ik noem hier R. Knegt, Faillissementen en 
selectief ontslag, een onderzoek naar ‘oneigenlijk gebruik’ van de Faillissementswet, Amsterdam: HSI 1996, 

 22



Rotterdam vond het in een uitspraak uit 2001 voor het vaststellen van misbruik voldoende 

dat de werkgever het vooropgesteld doel had zich aan financiële afspraken te onttrekken. 

Volgens de rechtbank was de bevoegdheid het eigen faillissement aan te vragen hierdoor 

voor een ander doel gebruikt dan waarvoor het gegeven was.62 Dat lijkt een relatief soepele 

benadering. Het Hof lijkt er in deze zaak van uit te zijn gegaan dat het ontlopen van 

arbeidsrechtelijke regels inderdaad het hoofddoel was. De Hoge Raad oordeelde in een 

andere zaak dat zodra is vastgesteld dat de bevoegdheid tot het aanvragen van het 

faillissement is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid is gegeven, 

misbruik vaststaat en men aan een belangenafweging niet meer toekomt.63

De Rotterdamse rechtbank werd een jaar na zijn uitspraak door het Hof Den Haag 

gecorrigeerd in een andere zaak.64 De rechtbank had volgens het Hof wat al te makkelijk 

misbruik van bevoegdheid aangenomen. In casu was geen sprake van een doorstart geweest 

en bevond de werkgever in kwestie zich in de toestand dat hij was opgehouden te betalen 

(hij had zelfs de lonen over de lopende maand niet meer kunnen voldoen). Het Hof 

overwoog dat niet kon worden gezegd dat de werkgever misbruik van zijn bevoegdheid had 

gemaakt door zijn eigen faillissement aan te vragen, “noch in dier voege dat zij die 

bevoegdheid heeft gebruikt uitsluitend (of zelfs maar in hoofdzaak) met een ander doel dan 

waartoe zij was verleend, noch in dier voege dat zij – de belangen van de werknemers en 

haar eigen financiële positie tegen elkaar afgewogen – naar redelijkheid niet tot die aanvrage 

had kunnen komen”. Dit duidt enerzijds op strengere voorwaarden alvorens men kan 

concluderen dat aan de voorwaarden voor art. 3:13 BW is voldaan: het Hof lijkt immers te 

zeggen dat van misbruik sprake kan zijn indien de aanvraag “uitsluitend of in hoofdzaak” is 

geschied met als doel de arbeidsrechtelijke bescherming te ontlopen. Maar anderzijds kan 

blijkbaar een enkele belangenafweging ook al in het nadeel van werkgever uitvallen.65 De 

Rechtbank Amsterdam ten slotte stelde in een recente uitspraak dat sprake was van misbruik 

van bevoegdheid, omdat de kans aanwezig zou zijn geweest dat bij reguliere beëindiging 

                                                                                                                                                                      
R.H. van het Kaar, “Faillissementsaanvraag als misbruik van bevoegdheid”, ArbeidsRecht 1996, 50, 
G.W. van der Voet, Misbruik van faillissementsrecht bij overgang van onderneming, Rotterdam: EUR 2000, 
F.M.J. Verstijlen, “Van misbruik van faillissements- en rechtspersonenrecht”, TvI 2002, p. 57-59 en 
A.T.J.M. Jacobs, “Misbruik van het faillissement om werknemers te kort te doen”, SMA 2002, p. 361-
364. 
62 Rb. Rotterdam 10 januari 2001, JOR 2001/43. 
63 HR 29 juni 2001, JOR 2001/169. 
64 Rb. Rotterdam 31 mei 2002 en Hof Den Haag 9 juli 2002, JOR 2002/171. 
65 Deze belangenafweging is overigens een andere dan die door de Hoge Raad is genoemd in de in 
2001 gewezen zaak. Daar ging het immers om de situatie dat misbruik reeds vaststond: dan komt men 
niet meer aan belangenafweging toe. Hier gaat het om de vraag óf er misbruik is geweest. Daarop kan 
volgens het Hof, zo lees ik de uitspraak, een belangenafweging het antwoord geven.  
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van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer een (aanzienlijke) vergoeding zou zijn 

toegekend.66 Deze uitspraak komt mij als onjuist voor: de enkele omstandigheid dat een kans 

zou bestaan op een ontslagvergoeding brengt immers niet mee dat dit de uitsluitende (of 

hoofd-)reden is geweest het faillissement aan te vragen. 

 

4.2 De gevolgen van vernietiging van het faillissement 

 

Ook al werd oneigenlijk gebruik van het faillissementsrecht vastgesteld, dan was hiermee tot 

2002 niet gezegd dat de werknemer zijn baan terugkreeg. Dat hing samen met de werking 

van art. 13 Fw. Dit artikel bepaalt dat indien de faillietverklaring wordt vernietigd niettemin 

de handelingen die de curator vóór of op de dag van publicatie van de vernietiging heeft 

verricht voor de schuldenaar geldig en verbindend blijven. Met andere woorden: de 

vernietiging van het faillissement heeft wat de handelingen van de curator betreft geen 

terugwerkende kracht. Voor arbeidsovereenkomsten betekende dit dat indien de curator ten 

tijde van het faillissement een werknemer volgens de regels van het in faillissement geldende 

ontslagrecht had ontslagen, dat ontslag ondanks de latere vernietiging van de 

faillietverklaring geldig bleef. Er restte de betreffende werknemer dan niets anders dan zijn 

voormalig werkgever tot schadevergoeding aan te spreken.67  

Art. 5 lid 4 van Richtlijn 98/5068 verplicht de lidstaten de nodige maatregelen te treffen om 

frauduleuze insolventieprocedures met het doel de werknemers van de in deze richtlijn 

bedoelde rechten te beroven, te voorkomen. Lidstaten mogen zelf bepalen welke 

maatregelen zij treffen. Die zouden kunnen variëren van het betalen van een 

(schade)vergoeding aan gedupeerde werknemers tot vernietiging van het gehele 

faillissement en ongedaanmaking van alle reeds verrichte handelingen (zoals gedane 

opzeggingen). De Nederlandse wetgever heeft deze bepaling geïmplementeerd de 

Faillissementswet. Art. 13a Fw. is het belangrijkst: 

 

Indien de faillietverklaring wordt vernietigd wordt de opzegging van een 

arbeidsovereenkomst door een curator, in afwijking van artikel 13, eerste lid, met 

terugwerkende kracht beheerst door de wettelijke of overeengekomen regels die van 

                                                      
66 Rb. Amsterdam 6 februari 2002, JOR 2002/90. Zie over deze zaak F.M.J. Verstijlen, TvI 2002, p. 219-
220 (Rechtspraakoverzicht). In casu was sprake van een groepsstructuur. Voor zover de rechtbank aan 
zijn oordeel daar belang aan heeft gehecht, kon de uit de casus blijkende vorm van ‘risicospreiding’ 
binnen de groep naar mijn mening in ieder geval geen misbruik opleveren. 
67 Pres. Rb. ‘s-Gravenhage 26 januari 1996, JAR 1996/58. 
68 Richtlijn 98/50 van 29 juni 1998 (Pb. EG van 17 juli 1998, L 201/88). 
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toepassing zijn buiten faillissement, met dien verstande dat de termijnen, bedoeld in artikel 

683 leden 1 en 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 9, derde lid, van het 

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, aanvangen op het tijdstip waarop het 

faillissement wordt vernietigd. 

 

Wordt het faillissement vernietigd, dan wordt de opzegging door de curator dus met 

terugwerkende kracht beheerst door de regels die buiten faillissement gelden. Het doet er 

daarbij niet toe om welke reden het faillissement wordt vernietigd. Art. 13a gaat verder dan 

de richtlijn voorschrijft. Op basis van art. 5 lid 4 van die richtlijn dienen lidstaten immers 

slechts maatregelen te treffen ter voorkoming van frauduleuze insolventieprocedures in het 

kader van overgang van een onderneming.69 De toepasselijkheid met terugwerkende kracht 

van de regels die buiten faillissement gelden, kan verschillende gevolgen hebben. Wil de 

werknemer de opzegging zelf aanvechten, dan kan hij zich er op beroepen dat ten onrechte 

geen toestemming op grond van art. 6 BBA is gevraagd. De curator had die immers – nu art. 

6 lid 2 onder c BBA niet geldt - moeten vragen. Art. 13a Fw. bepaalt ter ondersteuning van de 

werknemer dat de termijn van zes maanden van art. 9 lid 3 BBA pas begint te lopen op het 

tijdstip waarop het faillissement wordt vernietigd. Datzelfde geldt voor de termijnen, 

genoemd in art. 7:683 leden 1 en 2 BW. Wil de werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet 

behouden, bijvoorbeeld omdat hij elders werk heeft gevonden, dan kan hij zich eventueel op 

de onregelmatigheid van het ontslag beroepen en zal hij een gefixeerde of volledige 

schadevergoeding kunnen eisen (art. 7:677 leden 1 en 4 en 680 BW). Dat kan uiteraard alleen 

indien de door de curator op grond van art. 40 lid 1 Fw. in acht genomen termijn korter is 

dan de buiten faillissement geldende opzegtermijn. Ook zou de werknemer zich kunnen 

beroepen op de kennelijke onredelijkheid van de opzegging (art. 7:681 BW). Een werknemer 

moet er echter rekening mee houden dat hij verwijtbaar werkloos wordt indien hij ervoor 

kiest zich op onregelmatigheid te beroepen en de opzegging dus niet vernietigt. Is tijdens het 

faillissement de onderneming overgegaan en wordt het faillissement daarna vernietigd, dan 

kan de werknemer zich erop beroepen dat hij is overgegaan naar de verkrijger van de 

onderneming. Art. 7:666 BW geldt dan immers niet meer: er is immers, in retrospectief 

bezien, nooit sprake geweest van een faillissement, zodat ook de overgang van onderneming 

wordt beheerst door de normale arbeidsrechtelijke regels, in casu de artikelen 7:662 e.v. 

                                                      
69 Zie hierover J.W. Loman, “Vernietiging van faillissement en overgang van onderneming: een 
amendement te ver”, ArbeidsRecht 2002, 26. 
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BW.70 In deze situatie zou de werknemer zich in bepaalde gevallen niet alleen op het BBA 

kunnen beroepen, maar tevens op het opzegverbod van art. 7:670 lid 8 BW (verbod tot 

opzegging wegens de overgang). 

 

In verband met de implementatie van Richtlijn 98/50 heeft de wetgever naast art. 13a Fw. 

enkele andere wijzigingen in de Faillissementswet doorgevoerd. Het betreffen hier beperkte 

wijzigingen die de Faillissementswet niet wezenlijk raken.71 Ook deze wijzigingen vloeien 

voort uit art. 5 lid 4 van Richtlijn 98/50.  

Art. 5 lid 2 Fw. bepaalt dat het eerste lid niet van toepassing is op een hoger beroep dat 

wordt ingesteld tegen een beschikking van de rechter-commissaris, houdende machtiging 

aan de curator tot opzegging van een arbeidsovereenkomst. Hierdoor wordt bewerkstelligd 

dat procesvertegenwoordiging (waar het eerste lid over spreekt) niet verplicht is; de 

werknemer kan dus zelf hoger beroep instellen, maar hij kan zich ook laten 

vertegenwoordigen door een vakbond. De memorie van toelichting zegt hierover dat in het 

arbeidsrecht gebruikelijk is dat werknemers in geval van arbeidsgeschillen in eerste aanleg 

meestal geen procesvertegenwoordiging behoeven.72 Deze bepaling dient in samenhang te 

worden gelezen met de recente wijzigingen in art. 67 Fw., in het bijzonder het tweede lid van 

dat artikel. Volgens dit lid vangt de termijn waarbinnen de werknemer kan opkomen tegen 

de machtiging door de rechter-commissaris tot ontslag – volgens art. 67 lid 1 Fw.: vijf dagen 

–pas aan op het moment dat de werknemer van de machtiging kennis had kunnen nemen. 

Dit voorkomt dat de werknemer feitelijk geen gebruik kan maken van zijn 

beroepsmogelijkheid, omdat reeds enkele of zelfs alle dagen zijn verstreken. De curator – en 

dus niet de rechter-commissaris73 - moet de werknemer bij opzegging wijzen op de 

mogelijkheid van beroep en op de termijn van veertien dagen vanaf de opzegging die hij 

daarvoor heeft. Verzuimt de curator aan zijn mededelingsplicht te voldoen, dan is de 

opzegging vernietigbaar. Ten slotte bepaalt art. 72 lid 2 Fw. dat in afwijking van het eerste 

                                                      
70 Loesberg meent dat deze visie “niet zonder meer juist” is. Zijn argument is dat het Hof van Justitie 
van de EG (in het arrest Abels) heeft bepaald dat de richtlijn niet van toepassing is op overgangen in 
het kader van een faillissement. “Uiteindelijk zal het Europese Hof moeten bepalen of de huidige 
richtlijn van toepassing is na vernietiging van het faillissement”. Wellicht zie ik het te eenvoudig, 
maar in mijn optiek zal het Hof, indien voor de vraag gesteld, dat bepalen, om de enkele reden dat er 
geen faillissementssituatie was. Zie E. Loesberg, “Werknemers en insolventie”, JORplus 2002, p. 64-65, 
alsmede van dezelfde auteur: “Faillissementstrends (2); een reactie”, ArbeidsRecht 2002, 56. 
71 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 5, p. 1. 
72 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3, p. 16. Weliswaar betreft het hier een hoger beroep, maar 
voor de werknemer is het de eerste mogelijkheid tegen een beslissing op te komen. 
73 Zie voor de argumentatie dat deze mededelingsplicht op de curator en niet op de rechter-
commissaris rust Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3, p. 18. 
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lid de opzegging van een arbeidsovereenkomst door de curator zonder dat de rechter-

commissaris daarvoor de machtiging, bedoeld in art. 68, tweede lid, heeft gegeven, 

vernietigbaar is. Daarnaast is de curator jegens de gefailleerde en de werknemer 

aansprakelijk. Het beroep op de vernietigbaarheid geschiedt door een buitengerechtelijke 

verklaring aan de curator, en kan worden gedaan gedurende vijf dagen, te rekenen vanaf de 

dag waarop de arbeidsovereenkomst is opgezegd.  

 

 

5. Medezeggenschap  

 

De WOR geeft aan de ondernemingsraad adviesrecht ten aanzien van strategische besluiten 

van de ondernemer. Deze besluiten zijn opgenomen in art. 25 WOR. De vraag is wat de rol 

van de ondernemingsraad tijdens insolventie van de werkgever kan zijn. Daarbij zijn twee 

stadia te onderscheiden: het moment dat de werkgever het voornemen heeft zijn eigen 

surseance van betaling of faillissement aan te vragen, en de periode waarin de werkgever 

zich daadwerkelijk in een van deze twee situaties bevindt. 

Heeft de ondernemingsraad een adviesrecht ten aanzien van het voorgenomen 

besluit van de ondernemer zijn eigen faillissement of surseance van betaling aan te vragen? 

Rechtspraak is schaars. Volgens een uitspraak van de Rechtbank Den Bosch uit 198074 komt 

de ondernemingsraad geen adviesrecht toe ten aanzien van een voorgenomen besluit van de 

ondernemer zijn eigen faillissement aan te vragen. Lezing van art. 25 lid 1 onder c WOR zou 

tot de conclusie kunnen leiden dat de ondernemingsraad dit recht wel toekomt: het gaat 

immers veelal om een voorgenomen besluit tot beëindiging van de werkzaamheden van de 

onderneming of van een onderdeel daarvan. De ondernemingsraad beriep zich ook op deze 

bepaling. Daarnaast komt echter lid 1 onder e in beeld: een belangrijke wijziging in de 

bevoegdheidsverdeling binnen de onderneming – door het faillissement wordt de curator 

immers met uitsluiting van de werkgever beschikkingsbevoegd ten aanzien van de boedel. 

Mij lijkt dit een argument voor adviesrecht van de ondernemingsraad. De rechtbank meende 

echter dat toekenning van het adviesrecht tot het ongewenste gevolg zou leiden dat de 

ondernemingsraad dan ook van het beroepsrecht ex art. 26 WOR gebruik kan maken, 

hetgeen ertoe leidt dat de OK de facto een uitspraak kan doen over de faillietverklaring, 

                                                      
74 Rb. Den Bosch 9 april 1980, NJ 1980, 546. 
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hetgeen tot competentieproblemen leidt. Daarnaast kan de ondernemingsraad als 

belanghebbende verzet aantekenen tegen de faillietverklaring.75

 De Hoge Raad oordeelde in 2001 over het adviesrecht van de ondernemingsraad ten 

aanzien van de aanvraag tot surseance van betaling.76 Hier was wel expliciet de vraag aan de 

orde of sprake was van een belangrijke wijziging in de bevoegdheidsverdeling (art. 25 lid 1 

onder e WOR). Volgens de Hoge Raad bewerkstelligt de surseance van betaling niet zozeer 

een verandering in de interne verdeling van de bevoegdheden, maar veeleer een beperking 

van de bevoegdheden van degene die daden van beheer en beschikking mag verrichten. Ten 

tweede kon de Hoge Raad wijzen op een uitspraak van de Minister van SZW ten tijde van de 

behandeling van de wetswijziging van de WOR uit 1998, waarin deze stelde dat besluiten tot 

het aanvragen van surseance van betaling en faillissement niet adviesplichtig zijn. 

De hiervoor genoemde bezwaren tegen adviesrecht van de ondernemingsraad gelden 

niet nadat de surseance van betaling of het faillissement een feit is. Ook hier zou ik daarom 

de regel willen hanteren dat waar de Faillissementswet de werking van een 

arbeidsrechtelijke regel niet uitsluit, deze regel ook tijdens insolventie van toepassing is. Dat 

brengt mee dat de curator, die nu als ondernemer in de zin van de WOR is te beschouwen,77 

het adviesrecht van de ondernemingsraad zal moeten respecteren indien hij bijvoorbeeld 

tijdens faillissement besluit de onderneming aan een ander over te dragen.78 De situatie van 

insolventie zal meebrengen dat de ondernemingsraad met gerede spoed zijn advies zal 

moeten geven. Daarnaast lijkt het mij ongelukkig dat de ondernemer tijdens insolventie een 

maand wachttijd in acht dient te nemen indien hij van het advies van de ondernemingsraad 

afwijkt.79

 

6. De rol van de vakbonden 

 

De rol van de vakbonden bij reorganisaties is in voorgaande hoofdstukken uitvoering aan de 

orde geweest. Ik beperk mij tot enkele specifieke onderwerpen die voor insolventie van 

                                                      
75 Zie voor commentaar op deze uitspraak M.F.H. Broekman, “De ondernemingsraad en 
faillissement”, ArbeidsRecht 1999, 21. 
76 HR 6 juni 2001, JOR 2001/146. 
77 Vgl. de definitie in art. 1 lid 1 onder d WOR. 
78 Zie voor de stelling dat tijdens surseance van betaling het bestuur van een vennootschap nog steeds 
ondernemer in de zin van de WOR is, en niet de bewindvoerder en het bestuur samen: E. Loesberg, 
“Werknemers en insolventie”, JORplus 2002, p. 57. 
79 Art. 25 lid 6 WOR. 
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belang zijn. Het betreffen de gebondenheid aan CAO’s tijdens insolventie, de Wet melding 

collectief ontslag en de SER-fusiecode. 

 

6.1 De gebondenheid aan CAO’s 

 

Tijdens insolventie blijft een CAO in principe gewoon zijn gelding behouden, nu de 

Faillissementswet niet over CAO’s rept. In navolging van hetgeen hierover in vorige 

paragrafen is vermeld, gaan de bijzondere faillissementsregels echter voor. Dit brengt mee 

dat, ondanks het feit dat een CAO speciale opzegtermijnen kent, een curator de 

arbeidsovereenkomst toch met gebruikmaking van art. 40 Fw. mag opzeggen. Een vooraf in 

de CAO afgesproken afvloeiingsregeling heeft geen waarde indien de curator de 

arbeidsovereenkomst niet kennelijk onredelijk opzegt.80 Voor het geval de onderneming 

wordt overgedragen, zijn de artikelen 14a Wet CAO en art. 2a Wet AVV het vermelden 

waard. Deze artikelen regelen de gebondenheid van de verkrijger in geval van overgang van 

onderneming aan de CAO-bepalingen waaraan de vervreemder gebonden was. In paragraaf 

4.1 is aangegeven dat art. 7:666 BW de toepasselijkheid van de artikelen 7:662-665 BW uitsluit 

in geval van overgang van een failliete onderneming. Een vergelijkbare bepaling staat niet in 

de Wet CAO of de Wet AVV. Niettemin moet worden aangenomen dat de verkrijger van de 

onderneming niet gebonden is aan de CAO-bepalingen waaraan de vervreemder gebonden 

was. In geval van overgang van onderneming tijdens surseance van betaling zijn de artikelen 

14a Wet CAO en 2a Wet AVV wel van toepassing. 

 

6.2 Wet melding collectief ontslag81

 

De werkgever die het voornemen heeft binnen drie maanden minimaal twintig werknemers 

te ontslaan dient de bepalingen uit de Wet melding collectief ontslag (WMCO) in acht te 

nemen. Doel van deze wet is collectieve ontslagen te stroomlijnen en zo evenwichtig 

mogelijk te laten verlopen. Daartoe dient de werkgever het collectieve ontslag te melden bij 

de CWI (dat na melding een maand wachttijd in acht neemt, zie art. 6 lid 1) en dient hij de 

vakbonden in te lichten. Doel van deze wachttijd en meldingsplicht is het collectieve overleg 

tussen de werkgever en de vakbonden te bevorderen, opdat werknemers wellicht kunnen 

worden herplaatst of een sociaal plan tot stand kan komen. 

                                                      
80 Zie paragraaf 3.5. 
81 Zie de bijdrage van Heinsius in dit boek. 
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 Tijdens surseance van betaling geldt de WMCO onverkort. Art. 2 lid 1 van de wet 

geeft aan dat de wet niet van toepassing is voor ontslagen waarvoor geen toestemming van 

het bevoegd gezag vereist is (lees: waarvoor geen toestemming van de CWI is vereist). Dit 

zou meebrengen dat de WMCO niet ziet op collectieve ontslagen tijdens faillissement 

(waarvoor immers geen toestemming is vereist), ware het niet dat lid 3 van art. 2 bepaalt dat 

enkele bepalingen van de WMCO nochtans van toepassing zijn op collectieve ontslagen 

tijdens faillissement. Het komt erop neer dat de curator de CWI en de vakbonden zal moeten 

inlichten. De maand wachttijd geldt echter niet; de ontslagverzoeken kunnen door de CWI 

direct in behandeling worden genomen. 

 

6.2 SER-fusiecode 

 

De SER-fusiecode (voluit: SER-besluit Fusiegedragsregels 2000) is ook van toepassing tijdens 

insolventie van de werkgever. De voormalige Commissie voor Fusieaangelegenheden (nu: 

Geschillencommissie) heeft dat in het verleden meermalen aangegeven. Dit brengt mee dat 

indien een bepaalde transactie binnen de werkingssfeer van de code valt, de fusie moet 

worden gemeld en de vakboden de gelegenheid moeten krijgen hun mening te geven (art. 3 

en 4). De bonden hebben geen goedkeuringsrecht. De melding moet worden gedaan indien 

bij de fusie minimaal een onderneming is betrokken waar in de regel minimaal vijftig 

mensen werkzaam zijn (art. 2). De bij de fusie betrokken partijen dienen de bonden onder 

meer inzicht te geven in de beweegredenen voor de fusie en in de gevolgen voor het 

personeel (art. 4 lid 2). De bonden zijn verplicht geheimhouding te betrachten (art. 7). 
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