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In dit boek wordt in kaart gebracht wat exact de gevolgen zijn van het
faillissement van een werkgever – en waar relevant ook van een verleende
surseance - op de volgende deelonderwerpen:
- het loon
- het einde van de arbeidsovereenkomst
- het concurrentiebeding
- de doorstart
- de medezeggenschap
Separate aandacht is er voor de vraag in hoeverre een werkgever misbruik
van faillissement maakt als hij het faillissement aanvraagt met het oog op
omzeiling van de rechten van de werknemer.
Job van der Pijl is advocaat bij DingemansVanderKind te Amsterdam
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Werknemers zijn in Nederland goed beschermd. Deze bescherming valt
vrijwel geheel weg als een werkgever failliet gaat. UWV neemt weliswaar
de loonbetalingsverplichting over – tijdelijk en tot op zekere hoogte -,
maar daar is alles wel mee gezegd. Er is geen serieuze ontslagbescherming
meer, ook niet voor de zieke of zwangere werknemer, de opzegtermijn wordt
verkort en een eventueel recht op de transitievergoeding bestaat niet langer.
Als een bedrijf vervolgens doorstart, zelfs als dat gebeurt met dezelfde
eigenaren, moet een werknemer maar afwachten of hij mee overgaat en,
zo ja, onder welke voorwaarden. Dit alles maakt het faillissement in sommige
gevallen tot een aantrekkelijk reorganisatie-instrument. Daarbij wordt in de
praktijk soms gekozen voor een in stilte voorbereide doorstart (de pre-pack).
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HOOFDSTUK 1

Inleiding en onderzoeksvragen

1.1

Arbeidsrecht en insolventierecht: een spanningsveld

Insolventie van een onderneming heeft gevolgen voor tal van betrokken partijen: voor
aandeelhouders en externe financiers, voor (semi-)overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst en UWV, alsook voor alle contractspartners, of dit nu schuldeisers of schuldenaren
zijn. Bij een onderneming zijn over het algemeen ook werknemers in dienst, al is dat niet
per definitie het geval. Voor hen zijn de gevolgen veelal (ook) ingrijpend: hun arbeidsovereenkomst wordt vrijwel altijd beëindigd en zij verliezen rechten waarop werknemers
van niet-insolvente werkgevers in de regel aanspraak hebben. Op de positie van deze
werknemers, in dienst van insolvente werkgevers, richt dit onderzoek zich. Het subject
van dit onderzoek is daarom de werknemer van de insolvente werkgever.
Op de positie van deze werknemer wordt door verschillende rechtsgebieden invloed
uitgeoefend, waarbij voornamelijk moet worden gedacht aan het arbeidsrecht en het
insolventierecht. Het arbeidsrecht en het insolventierecht hebben gemeen, dat zij zich
kenmerken door (het regelen van) aanvullingen op en afwijkingen van het algemene
verbintenissenrecht. Bij wijze van inleiding worden beide rechtsgebieden hieronder kort
belicht.
De arbeidsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. Weliswaar is in hoofdzaak het
algemene overeenkomstenrecht op de arbeidsovereenkomst van toepassing, maar het
arbeidsrecht geeft hierop aanvullende en soms zelfs expliciet hiervan afwijkende regels, die
voor een belangrijk deel verband houden met de noodzakelijk geachte bescherming van de
zwakkere partij bij deze overeenkomst: de werknemer. Te denken valt dan aan verbetering
van de (bewijs)positie van werknemers door het hanteren van rechtsvermoedens bij het
vaststellen van de aard en de omvang van de overeenkomst, aan de hogere eisen die worden
gesteld aan (de totstandkoming van) bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst,
zoals het proeftijdbeding en het non-concurrentiebeding, en, niet in de laatste plaats, aan
beperkingen van de mogelijkheden voor de werkgever om arbeidsovereenkomsten op te
zeggen. Ten aanzien van dat laatste kan worden gedacht aan de preventieve ontslagtoets
(ook wel het algemene opzegverbod genoemd), aan de bestaande bijzondere opzegverboden (bijvoorbeeld tijdens ziekte en zwangerschap), alsook aan de mogelijkheid die een
werknemer heeft zich te verzetten tegen ontslag als daarvoor geen (voldragen) redelijke
grond aanwezig is. Ook is de mogelijkheid tot buitengerechtelijke ontbinding van de
overeenkomst uitgesloten in het arbeidsovereenkomstenrecht. Ten slotte mogen de regels
met betrekking tot het behoud van rechten van werknemers bij een overgang van de
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onderneming waar zij werkzaam zijn niet onvermeld blijven, nu deze de werknemer ook
belangrijke, extra waarborgen geven indien de onderneming van hun werkgever wordt
overgenomen door een derde. Dit zijn voorbeelden – de opsomming beoogt niet compleet
te zijn – van aanvullingen en beperkingen die het Nederlandse arbeidsrecht geeft op het
algemene verbintenissenrecht.
Het insolventierecht biedt op zijn beurt ook van het algemene verbintenissenrecht afwijkende regels. Wederkerige overeenkomsten kunnen na faillietverklaring gemakkelijker
worden opgezegd. Bestaande verplichtingen tegenover schuldeisers hoeven door een
curator niet te worden nagekomen. Meer in het bijzonder geldt dit laatste voor de verplichtingen die voorvloeien uit arbeidsovereenkomsten. Wanneer een werkgever in financiële
problemen raakt, kan dat aanmerkelijke gevolgen hebben voor de beschermde positie van
de werknemer. Dit geldt vooral als die problemen ertoe leiden dat de werkgever niet meer
aan zijn verplichtingen kan voldoen en aan de werkgever op diens verzoek surseance van
betaling wordt verleend of de werkgever failliet wordt verklaard. Met name in geval van
faillissement kunnen arbeidsovereenkomsten eenvoudiger en sneller worden beëindigd
en gelden bijvoorbeeld de eerder genoemde regels betreffende overgang van onderneming
in beginsel niet.
Opmerkelijk is in dit verband dat de werknemer in geval van een deconfiture van zijn
werkgever niet alleen de extra bescherming verliest die het arbeidsrecht hem ten opzichte van contractanten in het algemene verbintenissenrecht biedt, maar bovendien op
onderdelen bij een faillissement zelfs nog een stuk slechter af is. De arbeidsovereenkomst
kan door de curator bijvoorbeeld niet alleen worden opgezegd zonder de normaliter
vereiste voorafgaande toestemming van UWV, maar bovendien hoeven eventuele langere
wettelijke of contractueel overeengekomen opzegtermijnen niet volledig in acht te worden
genomen. Gunstige faciliteiten uit een overeengekomen sociaal plan, zoals bijvoorbeeld
outplacement of andere vormen van loopbaanbegeleiding, hoeft een curator evenmin
nog aan te bieden. Tot slot, op betaling van verschuldigde transitievergoedingen hoeft
een werknemer bij surseance, noch faillissement te rekenen; ook indien die aanspraak
bijvoorbeeld al voorafgaand aan het faillissement bestond levert dit de werknemer niets
op, zelfs niet een voor verificatie vatbare (preferente dan wel concurrente) vordering.
Kortom, waar het arbeidsrecht inbreuken toelaat op de contractsvrijheid – om de werknemer te beschermen – en het daarom kan worden beschouwd als van dwingender aard
dan het algemene verbintenissenrecht, heeft het insolventierecht een tegengesteld effect:
overeenkomsten kunnen juist sneller worden verbroken en buiten faillissement en surseance
bestaande verplichtingen hoeven niet te worden nagekomen, waarmee dit rechtsgebied
vanuit verbintenisrechtelijk oogpunt een versoepelend karakter heeft.
Het arbeidsrecht en het insolventierecht komen veelvuldig met elkaar in aanraking, omdat
bij een insolvente onderneming nu eenmaal vaak werknemers werkzaam zijn en hun
positie slechts in uitzonderingsgevallen ongemoeid kan blijven. Dit leidt tot botsingen en
daardoor ontstaan spanningsvelden.
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Daarbij wordt een complicerende factor gevormd door het gegeven dat beide rechtsgebieden
niet alleen met elkaar in conflict kunnen komen, maar dat zij ieder op zichzelf genomen ook
niet vrij zijn van interne spanningsvelden. In het arbeidsrecht is een intrinsieke spanning
waar te nemen tussen enerzijds de hang naar zekerheid ten behoeve van werknemers
en anderzijds de roep om flexibiliteit die voornamelijk afkomstig is van de kant van de
werkgever, hoewel daar langzaam maar zeker een verschuiving is waar te nemen, omdat
ook sommige werknemers in toenemende mate prijs stellen op vrijheid in de vorm van
flexibiliteit. Niettemin is dit een spanningsveld dat van nature én van oudsher in het
arbeidsrecht bestaat. Het bevat echter ook, zoals zojuist aangestipt, een dynamische
component: maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen oefenen druk uit op dat
spanningsveld. Het is niet gewaagd hier, in het kader van deze inleidende beschouwing,
de vraag of de laatste grote arbeidsrechtelijke wetgevingsoperatie – te weten de invoering
van de Wet werk en zekerheid in 2015 – voldoende tegemoet komt aan deze knelpunten,
ontkennend te beantwoorden. Met maatschappelijke veranderingen, zoals wijziging
van de arbeidsmarkt door ontwikkelingen op het gebied van – ik doe maar een greep –
globalisering, digitalisering, robotisering en platformisering,1 alsook de hoge vlucht van
het aantal zzp’ers, kan de arbeidswetgeving in Nederland niet of nauwelijks gelijke tred
houden, en dan druk ik me (te) voorzichtig uit.
Voor het insolventierecht geldt in zekere zin hetzelfde: de roep om modernisering van
de uit de negentiende eeuw stammende Faillissementswet houdt – na bijvoorbeeld het
stranden van het door sommigen, in retrospectief, als mogelijk té ambitieus aangemerkte
Voorontwerp Insolventiewet uit 2007 – aan, waarbij het inmiddels in 2012 gestarte
wetgevingsprogramma Herijking Faillissementswet door velen als te marginaal en weinig
ambitieus wordt beschouwd. De Faillissementswet is eigenlijk alleen nog begrijpelijk en
leesbaar indien men beschikt over grondige kennis van meer dan een eeuw jurisprudentie,
waarin uitleg en invulling is gegeven aan veel onduidelijke of verouder(en)de regels van
deze wet. Ook sluit zij niet aan bij behoeftes zoals verdergaande mogelijkheden tot een
(buitengerechtelijk) akkoord met de schuldeisers te komen ter voorkoming van liquidatie,
noch wordt door deze wet rekening gehouden met ingrijpende wijzigende financieringsstructuren en met de internationale dimensie van de huidige handels- en transactiepraktijk.
Het voorgaande betekent dat het arbeidsrecht en het insolventierecht ieder op zichzelf
genomen al – zacht gezegd – moeite genoeg hebben eigenstandig tegemoet te komen
aan de eisen die de huidige, in sneltreinvaart veranderende samenleving stelt. Dat maakt
het vervolgens – in zekere zin: exponentieel – lastiger de wet- en regelgeving op het deel
waar die rechtsgebieden met elkaar in aanraking komen en overlappen, te weten in het
geval van een deconfiture van een werkgever, in voldoende mate te laten voldoen aan de
eisen die er aan worden gesteld.
Een extra dimensie die hieraan nog mag worden toegevoegd – en ook aandacht krijgt in
dit onderzoek – betreft die van de Europeesrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van
regelgeving. Vanuit de Europese Unie zijn veel regels afkomstig (bijvoorbeeld in de vorm
1

Met een knipoog naar Van der Heijden & Noordam 2001, die in hun preadvies aan de NJV over de
waarden van het sociaal recht, een groot aantal zgn. "-iseringen" identificeerden en bespraken.
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van rechtstreeks werkende verordeningen of van richtlijnen die de lidstaten voorschriften
geven voor (het harmoniseren van) nationale regelgeving) die betrekking hebben op het
gebied van vooral het arbeidsrecht en die effect in de lidstaten en dus ook in Nederland
sorteren.
Bedenk daarbij ten slotte nog dat voor wetswijzigingen op deze vanuit (sociaal-) economisch
perspectief prominente rechtsgebieden maar moeizaam voldoende politieke draagkracht
pleegt te kunnen worden gevonden. Het Voorontwerp Insolventiewet bevatte een aantal
belangrijke en structurele moderniseringen, maar belandde in de spreekwoordelijke la
van de Minister van Justitie en Veiligheid. De Wet werk en zekerheid werd op haar beurt
in een dusdanig hoog tempo door het parlement geloodst dat vrijwel geen moment is
stilgestaan bij de effecten ervan voor zowel bestaande regelgeving als daarmee ingevoerde
regels. Ook de mogelijkheid een aantal evidente, ook in dit onderzoek aan de orde komende
omissies te herstellen werd in het parlement niet alleen onbenut, maar zelfs ook vrijwel
geheel onbesproken gelaten.
Hierdoor is al met al een even weinig uniform als congruent stelsel van wet- en regelgeving
ontstaan, dat nadere invulling en uitwerking heeft gekregen in de rechtspraktijk, meer
in het bijzonder door middel van de daaruit voortvloeiende jurisprudentie. Gevolg: een
samenstel van diverse regels, soms zelfs zonder wettelijke basis (denk aan de pre-pack)
met een hoog lapmiddelgehalte.
Hiermee is een eerste schets gegeven van het misschien in zekere zin moeilijk begaanbare,
maar tegelijkertijd daardoor ook zeer uitdagende terrein waarop dit onderzoek is uitgevoerd.
1.2

Begripsbepaling

Voor het onderzoek is verder allereerst van belang een tweetal nu al meermaals gehanteerde
kernbegrippen op voorhand te definiëren, te weten "arbeidsrecht" en "insolventierecht"
a. Arbeidsrecht
Arbeidsrecht is door Bakels omschreven als het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft
op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking.2 Hij maakt overigens
onderscheid tussen een enge en een ruime omschrijving van het begrip arbeidsrecht, waarbij
onder de ruime begripsomschrijving tevens het ambtenarenrecht wordt geschaard. Ik kies in
dit onderzoek voor een benadering van het arbeidsrecht in de engere zin van het woord en
laat het ambtenarenrecht buiten beschouwing, niet in de laatste plaats in verband met het
betrekkelijk theoretische karakter van in deconfiture verkerende overheden. Er wordt in de
literatuur ook onderscheid gemaakt tussen arbeidsrecht en arbeidsovereenkomstenrecht,
waarbij de laatstgenoemde term een beperktere lading dekt, omdat daar bijvoorbeeld niet
het collectieve arbeidsrecht toe wordt gerekend. Omdat dit onderzoek zich ook uitstrekt tot
de verhouding tussen collectief arbeidsrecht (en dan met name het medezeggenschapsrecht

2

4

Bakels 2017, p. 1.
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dat ik daaronder schaar) en insolventierecht wordt in het onderzoek in de regel de term
'arbeidsrecht' gehanteerd, en niet 'arbeidsovereenkomstenrecht'.
Vermeldenswaardig is voorts dat onder het arbeidsrecht ook wel het recht betreffende
overeenkomsten van opdracht wordt gerekend, zeker gezien de opkomst van de eerder
genoemde zzp’er. De positie van opdrachtnemers blijft in dit onderzoek echter buiten
beschouwing, onder meer omdat de overeenkomst van opdracht in de Faillissementswet
niet een met de arbeidsovereenkomst vergelijkbare bijzonder positie toebedeeld heeft
gekregen. Tenzij anders vermeld beperk ik mij tot de arbeidsovereenkomst, zoals gedefinieerd in artikel 7:610 BW.
Volledigheidshalve vermeld ik dat een aanpalend en belangwekkend rechtsgebied wordt
gevormd het socialezekerheidsrecht, dat vanwege de in de Werkloosheidswet opgenomen
loongarantieregeling ook nadrukkelijk aandacht in dit onderzoek toebedeeld heeft gekregen.
b. Insolventierecht
Insolventie, faillissement, bankroet, deconfiture. Het zijn termen die gemakkelijk door elkaar
worden gebruikt.3 Alle zien op situaties waarin een persoon (rechtspersoon of natuurlijke
persoon) in ingrijpende financiële problemen verkeert. Nu bankroet en deconfiture termen
zijn die niet of nauwelijks worden gebezigd in rechtspraak en literatuur, in elk geval veel
minder dan de begrippen faillissement en insolventie, wordt aan het gebruik van de laatste
twee in dit boek de voorkeur gegeven.
Hoewel wordt aangenomen dat insolventie de meest overkoepelende term is die alle
mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren
omvat (ook in de overige landen van de Europese Unie, in vergelijkbare vertalingen als
het Engelse 'insolvency' en het Duitse 'Insolvenz'), is deze term niet in de Nederlandse wet
gedefinieerd. Het begrip komt wel in de Faillissementswet voor, in de zin van ‘staat van
insolventie’, namelijk in artikel 173 lid 1 Fw: "Indien op de verificatievergadering geen
akkoord aangeboden of indien het aangeboden akkoord verworpen of de homologatie
definitief geweigerd is, verkeert de boedel in staat van insolventie." Het rechtsgebied
insolventierecht is echter veel ruimer en is in de literatuur gedefinieerd als het complex
van regels dat de verhouding van door financieel onvermogen in betalingsmoeilijkheden
verkerende schuldenaren tot hun schuldeisers regelt.4 Het insolventierecht omvat daarmee
in Nederland het faillissement, de surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen. Het is dus een begrip dat meer omvat dan alleen het faillissement.
Het is zelfs goed verdedigbaar dat ook regels betreffende de situatie dat (nog) geen sprake
is van faillissement, surseance of schuldsaneringsregeling tot het terrein van het insolventierecht moeten worden gerekend. Hierbij moet ook worden gedacht aan de situatie

3
4

Onnauwkeurig is bijvoorbeeld Van Dale met de definitie voor staat van insolventie: “staat van
de failliete boedel”.
Aldus Huizink 2015, p. 13.
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waarin sprake is van betalingsonmacht aan de kant van de werkgever en de gevolgen die
dit kan hebben, onder meer vanuit socialezekerheidsperspectief.5
Omdat dit onderzoek zich richt op meer dan alleen de verhouding tussen arbeidsrecht
en faillissement(srecht), wordt voornamelijk de term insolventierecht gebruikt. Om
pragmatische redenen zal de nadruk desalniettemin liggen op het terrein van het engere
faillissementsrecht, nu zich hier de meest voorkomende en ook meest interessante vraagstukken afspelen. De surseance van betaling komt minder vaak voor dan faillissement,
is nog altijd in het merendeel van de gevallen niet meer dan een voorportaal voor het
faillissement en het recht betreffende surseance kent bovendien veel minder van het
arbeidsrecht afwijkende bepalingen dan het faillissementsrecht en biedt daarom minder
stof tot nadenken. Waar nodig zal echter ook de surseance aan de orde komen en zal ook
gewezen worden op eventuele verschillen tussen beide fenomenen.
De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) blijft buiten beschouwing. Weliswaar
is het theoretisch denkbaar dat deze regeling op een werkgever met een zgn. eenmanszaak
van toepassing wordt verklaard, en dat daarmee ook de positie van werknemers (van die
eenmanszaak) in het geding is, maar op deze zelden in de praktijk voorkomende situatie
richt dit onderzoek zich niet.6
1.3

Probleemstelling en onderzoeksvragen

Het voorgaande leidt tot de volgende onderzoeksvragen die in het onderzoek zullen
worden beantwoord:
1. Wat zijn in geval van insolventie van een werkgever de relevante Nederlandse regels
op het gebied van enerzijds het arbeidsrecht en anderzijds het insolventierecht en wat
is de ratio achter deze regels?
2. In hoeverre leidt insolventie van een werkgever, bezien in het licht van de daarop van
toepassing zijnde arbeidsrechtelijke en insolventierechtelijke regelgeving, tot spanningen
of tegenstrijdigheden tussen de belangen van de verschillende betrokkenen, zijnde
werknemers, ondernemingsraden en vakorganisaties, (overige) schuldeisers, UWV/
fiscus, de samenleving als geheel, alsook de (aandeelhouder(s) van) gefailleerde zelf?
3. Hoe kunnen de onder vraag 2. bedoelde spanningen of tegenstrijdigheden, rekening
houdend met alle betrokken belangen, op efficiënte en aanvaardbare wijze door
(wijziging van) de Nederlandse wetgeving worden opgelost?
4. Is naast de nationale regelgeving als bedoeld in de vorige onderzoeksvragen ook sprake
van relevante Europese regelgeving en, zo ja, in hoeverre worden de antwoorden op
vraag 2 en 3 beïnvloed door deze Europese regels?

5
6

6

Met onder meer de op de betrokkenen rustende meldingsverplichting bij UWV en de ook in die
gevallen bestaande loongarantieverplichting (artikel 62 e.v. WW).
Meer uitgebreid over de positie van ondernemers onder de Wet schuldsanering natuurlijke
personen: Noordam 2013.
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Nadat in een eerste hoofdstuk alle relevante historische ontwikkelingen sinds de invoering
van de Faillisementswet en de Wet op de arbeidsovereenkomst rondom het begin van de
negentiende eeuw in kaart worden gebracht, zal vervolgens aan de hand van een zestal
deelonderwerpen telkens naar antwoorden op de onderzoeksvragen worden gezocht.
Het betreft de volgende deelonderwerpen, die telkens in relatie tot een (potentieel)
faillissement van de werkgever zullen worden beschouwd:
1. loon;
2. beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
3. concurrentiebeding;
4. doorstart en pre-pack;
5. misbruik faillissement;
6. medezeggenschap en andere collectiefrechtelijke aspecten.
Daarbij wordt er zo veel als mogelijk naar gestreefd per deelonderwerp de onder 1.3
geformuleerde onderzoeksvragen te beantwoorden.
Bron hiervoor is inhoudsanalyse van wetgeving, rechtspraak en de daaromtrent verschenen
juridische literatuur. In het kader van deze analyse wordt ook vastgesteld op welke punten
het terzake geldende recht onduidelijk is. Bestaande rapporten en andere publicaties over
de praktijk van het insolventierecht leveren hiertoe ondersteunend onderzoeksmateriaal.
Dit leidt mede tot een inventarisatie van de verschillende betrokken belangen en van in de
literatuur verdedigde opvattingen over het relatieve gewicht van, en het juiste evenwicht
tussen deze belangen.
Op basis van de voorgaande analyse zal nauwkeuriger kunnen worden aangegeven in
hoeverre en op welke punten het Nederlandse recht ten aanzien van de bescherming van
werknemers bij insolventie van ondernemingen achterblijft of tekortschiet en, zo ja, wat
de mogelijkheden zijn om insolventierecht en arbeidsrecht beter op elkaar af te stemmen,
alle betrokken belangen, alsook de Europese regelgeving indachtig.
Hoewel een rechtsvergelijkend onderzoek in zijn algemeenheid nuttig en zinvol kan
zijn bij een onderzoek als het mijne, is hier niet voor gekozen. De redenen hiervoor zijn
enerzijds dat betrekkelijk recent reeds een promotieonderzoek op dit gebied met een
expliciet rechtsvergelijkend karakter heeft plaatsgevonden (met betrekking tot Duitsland
en België),7 en anderzijds dat de Nederlandse situatie wat de onderzoeksvragen betreft
meer dan voldoende stof bieden, mede dankzij tal van (recente) ontwikkelingen op het
gebied van wetgeving en jurisprudentie, waardoor een volledige focus op de situatie in
Nederland naar mijn overtuiging gerechtvaardigd was en is om te komen tot een voldragen
promotieonderzoek.

7

Hufman, 2015; haar proefschrift heeft als titel: Arbeidsrecht in insolventie: een rechtsvergelijking.
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Overwogen is in aanvulling op genoemde onderzoeksmethode empirisch onderzoek te
doen, bijvoorbeeld door middel van interviews met rechter-commissarissen, curatoren/
bewindvoerders en gefailleerde/doorstartende ondernemers, maar hier is uiteindelijk
welbewust niet voor gekozen. Niet alleen is een dergelijk onderzoek, zeker als het alle
deelonderwerpen zou betreffen, te veelomvattend voor een promotieonderzoek als het
onderhavige, maar ook heeft meegewogen dat, zelfs indien een dergelijk empirisch onderzoek grootschalig zou worden opgezet en (in financieel en personeel opzicht) zou zijn
ondersteund, nog altijd veel wetenschappelijke vragen onbeantwoord zullen blijven, zoals
door mij is geconstateerd op basis van een vergelijkbaar onderzoek – met 94 interviews
in 26 onderzoekscases – van de Radboud Universiteit Nijmegen uit 2016.8 Waar mogelijk
en nuttig worden de hiergenoemde (empirische) onderzoeksresultaten overigens wel in
dit onderzoek benoemd en verwerkt.
Het onderzoek is op 1 juni 2018 afgesloten. Nadien gewezen jurisprudentie en verschenen
literatuur zijn slechts in uitzonderingsgevallen verwerkt.
1.5

Leeswijzer

Na deze inleiding (hoofdstuk 1), zal in hoofdstuk 2 eerst een beeld worden geschetst van de
historische ontwikkelingen van het Nederlandse arbeidsrecht en insolventierecht, waarbij
het zwaartepunt ligt bij de (wets)geschiedenis van de Wet op de arbeidsovereenkomst
uit 1907 en de Faillissementswet uit 1893. Aan de hand van 14 zgn. vensters wordt de
geschiedenis op hoofdlijnen in kaart gebracht.
In hoofdstuk 3 komt de aanspraak van de werknemer op loon c.a. aan de orde. Daarbij
vormt aandacht voor de preferente positie van de aanspraken van de werknemer en voor
de loongarantieregeling het zwaartepunt.
In hoofdstuk 4 wordt nagegaan in hoeverre insolventie van een werkgever inbreekt op het
normaliter geldende ontslagrecht, met zijn werknemersbeschermende karakter: op welke
wijze kan een arbeidsovereenkomst worden beëindigd en wat zijn daarvan de gevolgen?
In hoofdstuk 5 worden de gevolgen van insolventie voor de geldigheid en werking van een
overeengekomen concurrentiebeding onderzocht.
Hoofdstuk 6 betreft de gevolgen van een zgn. doorstart na faillissement, mede in het licht
van de in de praktijk ontstane variant van de doorstart: de pre-pack.
Hoofdstuk 7 behandelt de met enige regelmaat voorkomende situatie dat door een ondernemer/werkgever misbruik wordt gemaakt van de bevoegdheid het (eigen) faillissement
aan te vragen teneinde zodoende de reguliere ontslagbescherming van werknemers te
omzeilen, door de onderneming na een doorstart (via een transactie met de curator) in
afgeslankte vorm voort te zetten.
8

8

Onderzoek, verricht in opdracht van het WODC, door het Onderzoekscentrum Onderneming
& Recht, Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van hun
werknemers d.d. 5 april 2016; dit onderzoek zal in dit boek nog nader worden besproken.
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In hoofdstuk 8 komen ten slotte collectieve-arbeidsrechtelijke aspecten van het faillissement
en de surseance van een werkgever aan de orde, waarbij hoofdzakelijk aandacht wordt
besteed aan de positie van de ondernemingsraad, met zijn adviesrecht uit hoofde van de
WOR en die van de werknemersorganisaties, waarbij de rechten en verplichtingen uit de
Wet melding collectief ontslag aan de orde komen. Ook het enquêterecht uit boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek en de SER Fusiegedragsregels 2015 krijgen enige aandacht.
Het boek wordt afgesloten met een samenvatting, inclusief conclusies en aanbevelingen
(hoofdstuk 9), tevens in een Engelse vertaling (hoofdstuk 10).
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2.1

HOOFDSTUK 2

Arbeidsrecht en insolventie in
historisch perspectief
In dit hoofdstuk wordt kort en in verkennende zin stilgestaan bij een aantal historische
ontwikkelingen dat van wezenlijk belang is (geweest) voor het onderwerp van dit onderzoek: de werknemer van de insolvente werkgever. Het hoofdstuk kent een met een canon
vergelijkbare opzet, met een zoveel mogelijk chronologisch overzicht van de belangrijkste
'vensters', veertien in getal, uit de relevante geschiedenis. De bedoeling van dit hoofdstuk is
allereerst, bij wijze van inleiding én startpunt, aan de hand van een aantal grote lijnen
tot een eerste gedachtevorming te komen over de oorsprong en totstandkoming van de
wettelijke regelgeving en jurisprudentie, waardoor – ten tweede – meer inzicht kan worden
verkregen in de heden ten dage bestaande situatie, met haar eigentijdse juridische en sociale
problematiek. Deze inzichten zullen behulpzaam zijn bij het in de volgende hoofdstukken
grondigere en meer uitgediepte onderzoek naar het antwoord op de probleemstelling en
daaruit voortvloeiende vraagstukken.
2.1

Geschiedenis van de Wet op de Arbeidsovereenkomst (1907)

De eerste wettelijke bepalingen betreffende de Nederlandse arbeidsovereenkomst dateren
van het begin van de negentiende eeuw. Het begon met het 'Wetboek Napoleon ingericht
voor het Koninkrijk Holland' dat gold van 1808 tot 1811 en dat na de inlijving door Frankrijk
werd opgevolgd door de Franse Code Civil.1
In 1838 werd bij de invoering van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gekozen voor een
vergelijkbare regeling. In het Burgerlijk Wetboek werd plaats ingeruimd voor drie artikelen
onder de titel "Van huur van dienstboden en werklieden". Deze wetgeving bood werknemers nog maar weinig bescherming.2 Werkgevers ('meesters') konden overeenkomsten,
afgesloten voor zowel onbepaalde als bepaalde tijd, te allen tijde en zonder opgave van
reden opzeggen, zij het dat voor beëindiging van overeenkomsten voor bepaalde tijd sprake

1
2

In 1838 werd bij de invoering van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gekozen voor een vergelijkbare regeling, zie hierover, in samenvattende zin, Heerma van Voss 1992, p. 28 e.v.
Over het bereik van dit artikel van de drie wetsartikelen bestond aanvankelijk een verschil van
mening. Meer precies ging dit over de vraag of deze bepalingen zich ook uitstrekten over anderen
dan de met name genoemde werkkrachten ("dienstboden en werklui"). Deze discussie werd in
1859 door de Hoge Raad beslecht, met zijn oordeel dat een restrictieve uitleg aangewezen was
(HR 16 december 1859 W. 21251). Meer uitgebreid over dit arrest: Boot 2005, p. 22 e.v.
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was van de verplichting tot betaling van een schadeloosstelling van loon over een periode
van zes weken, of zoveel minder als de dienstbetrekking nog zou duren.3
De industrialisering van de maatschappij voltrok zich in Nederland vanaf 1870, veel later
overigens dan in de Nederland omringende landen.4 Dit had zeer sterke gevolgen voor de
wijze waarop de arbeid werd georganiseerd. Er vond een verschuiving van activiteiten plaats
van platteland naar stad. Er werd op grote schaal in fabrieken gewerkt, ook door vrouwen
en kinderen. Deze maatschappelijke ontwikkeling, met vaak erbarmelijke arbeidsomstandigheden, lage lonen en grote mate van afhankelijkheid van werknemers, vroeg om nieuwe
regels. De onvoorwaardelijke laisser faire-benadering5 werd losgelaten en men kwam tot
het inzicht dat ook een taak voor de Staat was weggelegd.6 Hierbij werd het enigszins
neerbuigende, maar ongetwijfeld goedbedoelde standpunt gehuldigd, dat bescherming
behoorde te worden verleend aan zogenoemde personae miserabiles, zijnde personen die
door onvoldoende ontwikkeling van hun geestelijke en verstandelijke vermogens niet bij
machte zouden zijn hun eigen belangen voldoende te behartigen.7
Naast speciale wetten ter bestrijding van uitwassen, zoals onder meer de Kinderwet-Van
Houten (1874) en de Arbeidswet (1889), leidde dit tot een uitvoeriger civielrechtelijke
regeling van de arbeidsovereenkomst: de Wet op de Arbeidsovereenkomst (1907), waarmee
met ingang van 1909 wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek werden aangebracht. Bij de
totstandkoming van deze wet werd tot uitgangspunt genomen, dat sprake is van een
economisch zwakkere partij die extra bescherming verdient. In de "Algemeene Beschouwingen" van de memorie van toelichting werd het als volgt verwoord:
"Het is zoo: ook bij andere overeenkomsten ziet men somtijds, dat de eene partij sterker, de
ander zwakker is. Doch daar plegen de rollen om te wisselen. Bij den koop bijv. is nu eens
de overmacht bij den kooper, dan weder stelt de verkooper de wet. Bij deze overeenkomst
daarentegen doet zich het verschijnsel voor, dat in den regel dezelfde partij, namelijk de
arbeider, de zwakke is.
(...)
Geldt dit min of meer van allen, die tegen loon in dienst van anderen arbeid verrichten, het
geldt met name van diegenen onder hen, voor wie ten gevolge van hun geringere ontwikkeling
en van hun zwakken financieelen toestand toetreding tot het aangeboden arbeidscontract eene
3

4

5
6
7
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Bedenk hierbij dat overeenkomsten over het algemeen mondeling werden gesloten en dat – krachtens het toen geldende artikel 1638 BW - bij geschillen ten aanzien van bepaalde onderwerpen
(zoals betaling van het loon, de duur van de overeenkomst) de 'meester' op zijn woord werd
geloofd, zodat de positie van dienst- en werkboden nog bepaald zwak was te noemen.
Dit geldt in de eerste plaats voor Engeland, waar de Industriële Revolutie al in de achttiende
eeuw begon. Maar ook in Frankrijk en België (rond 1815) en in Duitsland (1850) was eerder
dan in Nederland sprake van industrialisering. Dat de ontwikkeling in Nederland laat op gang
kwam, kan worden toegeschreven aan de spreekwoordelijke wet van de remmende voorsprong:
in Nederland was het voor ondernemingen, gezien de traditioneel sterke handelspositie van ons
land, minder rendabel aanzienlijke investeringen te doen in de industrie. Uiteindelijk ontkwam
Nederland echter niet aan industrialisering.
Door p. A. Diepenhorst (Diepenhorst 1921, p. 90) werd in dit verband de – naar mijn opvatting
iets kritischer getoonzette – term ‘laat maar waaien-stelsel’ gebruikt.
Molenaar 1957, p. 3 spreekt in dit verband zelfs van een toentertijd groeiende overtuiging, dat
de taak van de wetgever ‘richtend en leidinggevend’ optreden vroeg, met ’voorschriften van
dwingend recht’.
Aldus Molenaar 1953, p. 286.
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gebiedende noodzakelijkheid is. Bij hen beheerscht het arbeidscontract het geheele bestaan.
Van deze arbeiders vooral gaat de drang uit, door wettelijke regeling eenige bescherming te
verkrijgen tegen al te drukkende voorwaarden. (...) Eene bevredigende ordening is, vooral met
het oog op deze arbeiders, niet anders te verkrijgen dan door een gedeelte der rechtsregels
met dwingende kracht te voorzien."8

Deze principiële beschermingsgedachte kon in de uiteindelijke wettekst (het duurde na
het eerste wetsvoorstel van Drucker ruim vijftien jaar voordat er een door het parlement
goedgekeurde wet kwam) vooral worden teruggevonden bij de bepalingen over het loon
(zoals de verplichting tot doorbetaling daarvan bij ziekte). Van serieuze, substantiële
bescherming van werknemers tegen ontslag was echter nog geen sprake. Weliswaar werd
in de wet een uitgebreide regeling opgenomen over de wijzen waarop de arbeidsovereenkomst9 kon eindigen, maar al deze bepalingen10 lieten onverlet, dat de uit het algemene
overeenkomstenrecht afkomstige mogelijkheid tot het beëindigen van overeenkomsten
door opzegging zonder meer bleef bestaan. Een opzegging was onaantastbaar, zo lang
maar met inachtneming van de geldende opzegtermijn werd opgezegd.11 Zelfs beëindiging
zonder inachtneming van de (volledige) opzegtermijn was mogelijk, maar dan slechts met
instemming van de wederpartij of wegens een dringende reden. Het niet respecteren van
deze laatste regels leidde tot onrechtmatigheid van het ontslag, die vervolgens echter kon
worden opgeheven door het betalen van een schadeloosstelling die hetzij het loon over de
resterende duur van een contract voor bepaalde tijd bedroeg, hetzij – bij overeenkomsten
voor onbepaalde tijd – het loon over de opzegtermijn (in beginsel: de periode tussen
twee loonbetalingen, hetgeen ook een dag of een week kon zijn).12 Al met al bood een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (zonder tussentijdse opzegmogelijkheid) de
werknemer vaak meer bescherming dan een overeenkomst voor onbepaalde tijd met haar
over het algemeen korte opzegtermijnen.
2.2

Geschiedenis van de Faillissementswet (1893)

De in de vorige paragraaf geschetste ontwikkelingen, waarin de maatschappij in Nederland
en de omringende landen in de tweede helft van de negentiende eeuw in rap tempo
industrialiseerde, leidden noodzakelijkerwijze ook op andere rechtsgebieden dan het
arbeidsrecht tot andere wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het terrein van wat wij later
het insolventierecht zijn gaan noemen.
Al in de late Middeleeuwen bracht de sterk toegenomen handel in Europa welhaast vanzelfsprekend mee dat ook het aantal situaties waarin een schuldenaar zijn verplichtingen
8
9

10
11
12

Bles 1909, 1, p. 3-7.
Pas sinds 1992 wordt in het Burgerlijk Wetboek consequent gesproken van 'arbeidsovereenkomst'
en 'werknemer', in plaats van 'dienstbetrekking', respectievelijk 'arbeider'. Omwille van de
leesbaarheid wordt in dit boek consequent voor de moderne terminologie gekozen, tenzij het
citaten betreft.
In kaart gebracht door Heerma van Voss 1992, p. 35.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat er wel gesproken is over een redelijkheidtoetsing van het
ontslag, maar dat een dergelijke inhoudelijke toetsing niet in de voorstellen terecht is gekomen,
omdat het te veel rechtsonzekerheid met zich zou brengen, Bles 1909, 4, p. 7-8, 14.
Aldus de oorspronkelijke regeling van de artikelen 1639o en 1639r BW, zie ook Bles 1909, 4, p. 93
e.v. en p. 168 e.v.; Molenaar 1953, p. 136 e.v.
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niet meer kon nakomen groeide. In eerste instantie werden hiervoor in het strafrecht
de oplossingen gezocht: een faillissement was, zo werd verondersteld, per definitie te
kwader trouw veroorzaakt.13 De term faillissement is dan ook afkomstig van het Latijnse
werkwoord fallere, dat bedriegen betekent.
In het begin van de negentiende eeuw werd echter voor het eerst onderscheid gemaakt
tussen het strafbare karakter van faillissement ('bankbreuk") en het civielrechtelijke
faillissement. Tijdens de Franse overheersing in Nederland werd in 1811 (naast de eerder
aangehaalde Code Civil) de Code de Commerce ingevoerd. Daarin werd gesproken van
enerzijds "banqueroute simple" en anderzijds "banqueroute frauduleuse". Dit wetboek
was duidelijk geschreven ten behoeve van het handelsverkeer, terwijl strafrechtelijke
sancties werden vermeld in de in 1810 ingevoerde Code Pénal.
In 1838 werd de Code de Commerce vervangen door het Wetboek van Koophandel,
met daarin een derde boek onder de titel "voorzieningen in geval van onvermogen van
kooplieden". Hoewel deze wetgeving bijna een halve eeuw zou standhouden, voldeed
deze volgens een breed gedragen overtuiging al langere tijd niet meer aan de daaraan te
stellen eisen.14 De regeling uit het Wetboek van Koophandel bevatte te veel formaliteiten,
de afwikkeling van faillissementen was langdurig en kostbaar, de invloed van schuldeisers
te beperkt en de regeling kende een aantal grote leemten, zoals het ontbreken van regels
betreffende de invloed van de faillietverklaring op bestaande rechtsverhoudingen, zoals
de arbeidsovereenkomst.15 Bovendien drukte de industrialisering ook op de ontwikkeling
van het faillissementsrecht haar stempel: het aantal en de omvang van ondernemingen
nam toe en daarmee het belang van een adequate regeling voor situaties waarin financiële
verplichtingen niet meer konden worden nagekomen.16
In 1893 werd de Faillissementswet aangenomen en in 1896 trad zij in werking. De wet
gaat blijkens de memorie van toelichting uit van 'het beginsel, dat het faillissement
een gerechtelijk beslag op het geheele vermogen des schuldenaars ten behoeve van de
gezamenlijke schuldeischers is'. Indien een schuldenaar betaling van zijn schulden staakt
dreigt de situatie dat bepaalde schuldeisers beslag gaan leggen en gaan executeren,
waardoor er voor andere schuldeisers minder overblijft. Om dit te voorkomen is een
gezamenlijk, algeheel beslag nodig geacht.17 Bij de uitoefening van het verhaal geldt
voorts als hoofdregel dat de schuldeisers onderling een gelijk recht hebben, na voldoening
van de executiekosten, uit de netto-opbrengst van de goederen van hun schuldenaar te
worden voldaan naar evenredigheid van ieders vordering. Men spreekt in dit verband van
gelijkheid van schuldeisers (paritas creditorum).18 Voorts wordt algemeen aangenomen dat
toentertijd de belangrijkste, zo niet enige doelstelling van de faillissementsprocedure was
13
14
15
16
17
18

14

Deze tendens begon in de handelssteden in Italië, waar het adagium "Fallitus, ergo fraudator"
werd aangehangen; vroege strafbaarstellingen zijn terug te vinden in de statuten van deze
handelssteden, aldus meer uitgebreid Hilverda, p. 3.
Aldus de memorie van toelichting bij de Faillissementswet, opgenomen in Kortmann & Faber I,
p. 5 e.v. onder het hoofdstuk Wenschelijkheid van herziening der oude wetgeving.
Molengraaf 1951, p. 10 e.v.
Memorie van Toelichting, opgenomen in Kortmann & Faber I, p. 7.
Polak/Pannevis 2017, Faillissementsrecht, p. 11.
Asser 2016, paragraaf 6.
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het liquideren van de failliete onderneming en het vervolgens op eerlijke wijze verdelen
van de opbrengst onder de gezamenlijke schuldeisers.19 Deze aanname is hoofdzakelijk
gebaseerd op de volgende passage uit de memorie van toelichting:
"De instelling van het faillissement beoogt niets anders dan, bij staking van betaling door
den schuldenaar, diens vermogen op eene billijke wijze onder al zijne schuldeisschers, met
eerbiediging van ieders recht, te verdeelen, en het geheele samenstel der bepalingen, welke
in eenen faillietenwet worden gevonden, heeft geen ander doel dan die billijke verdeeling
voor te bereiden, te waarborgen en te bewerkstelligen."20

2.3

Raakvlakken Wet op de Arbeidsovereenkomst en Faillissementswet

Hoewel de Faillissementswet ruim tien jaar eerder van kracht werd dan de Wet op de
Arbeidsovereenkomst is sprake van een overlapping in beide wetgevingsprocessen. Ten tijde
van de behandeling van het wetsvoorstel voor de Faillissementswet, werd in de Tweede
Kamer ook al, soms door dezelfde volksvertegenwoordigers, over nieuwe regelgeving
voor het arbeidsovereenkomstenrecht gedebatteerd. Overeenkomstig de toentertijd bij
een groot deel van het parlement levende wens werknemers aanvullende bescherming
te geven, gezien hun economisch afhankelijke positie, is in de Faillissementswet al een
bepaling opgenomen, die werknemers van een gefailleerde werkgever enigszins tegemoet
komt. Hoewel deze bepaling in de Tweede Kamer welwillend werd ontvangen, valt ook
enig cynisme te bespeuren, blijkens de volgende passage uit het "Verslag van de Tweede
Kamer met Regeeringsantwoord":
"Naar aanleiding van deze bepaling (bedoeld wordt artikel 40 Fw, JvdP) werd de opmerking
vernomen, dat het weinig logisch voorkwam het lot der hier bedoelde personen na het
faillissement te regelen, terwijl de wetgever tot heden zich hunne belangen vóór het faillissement zoo weinig heeft aangetrokken."

Desondanks kwam artikel 40 Fw er. Het bepaalde, onder het kopje 'Opzegging van de huur
van diensten', het volgende:
"Alle bezoldigde betrekkingen in dienst van den gefailleerde kunnen zoowel door den curator
als door den medecontractant des gefailleerden opgezegd worden, met inachtneming van
de gebruikelijke of overeengekomen termijnen. Echter zal een termijn van zes weken in
elk geval voldoende zijn. Van den dag der faillietverklaring af is het salaris boedelschuld."

Uit de memorie van toelichting blijkt dat de regering deze bepaling in eerste instantie
zo uitlegde, dat zij aan werknemers extra rechtszekerheid verschafte, in de vorm van de
zekerheid van een voortzetting van hun arbeidsovereenkomst gedurende ten minste zes
weken:
"(...) Artikel 40 waarborgt hun, dat zij althans gedurende zes weken hunne betrekkingen
behouden, en verzekert den curator gedurende denzelfden tijd eene hulp, die hij misschien
moeilijk zal kunnen missen. De termijn mocht niet ruimer genomen worden, om den boedel
niet met een te hoog bedrag aan salarissen te belasten voor het geval dat de curator de
diensten der bepaalde personen kan ontberen."
19
20

Hufman 2015, p. 17.
Memorie van toelichting, opgenomen in Kortmann & Faber I, p. 27.
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Deze uitleg van de regering was opmerkelijk en zelfs onjuist, omdat uit de wettekst zelf
moeilijk iets anders afgeleid kon worden dan dat een curator in bepaalde gevallen ook
met inachtneming van een kortere termijn dan zes weken zou kunnen opzeggen, zodat
de regeling de door de regering genoemde waarborg niet bood. Dit gold, zoals in het
parlement ook werd betoogd, bijvoorbeeld voor de werkman die voor een dag of een
week is aangenomen, maar ook indien sprake was van gebruikelijke of overeengekomen
termijnen van opzegging die korter waren dan zes weken. De regering leek21 vervolgens
terug te krabbelen door alsnog te benadrukken, dat de gebruikelijke opzegtermijnen zullen
gelden, tenzij deze langer zijn dan zes weken, waarmee uiteindelijk dus slechts sprake
was van een verkorting van de opzegtermijn in een beperkt aantal gevallen, namelijk die
met een langere opzegtermijn voor de werkgever dan zes weken.
De bepaling werd daarom in de Tweede Kamer 'noodeloos hard' genoemd, waarop de
regering repliceerde, dat
"(...) het voor de schuldeiser altijd zeer hard is als de schuldenaar failliet gaat en zij dientengevolge het hun rechtmatig toekomende niet ontvangen. Die hardheid brengt echter
niet de wet te weeg en kan zij evenmin wegnemen. De onvermijdelijke omstandigheden
leggen echter den wetgever den plicht op, aangelegenheden, als waarover art. 40 handelt,
op eene billijke en praktische wijze te regelen. In geen geval zal de hardheid, gelegen in de
omstandigheid, dat een werkgever failliet gaat, worden weggenomen door de zaak ongeregeld
te laten. Integendeel: de regeling tracht juist de nadeelige gevolgen van het faillissement
binnen zekere door de billijkheid aangewezen grenzen te beperken".

De winst van artikel 40 Fw voor werknemers was al met al beperkt. De curator diende de
gebruikelijk regels omtrent opzegging in acht te nemen, met een maximum van zes weken.
Wel kon nog als voordeel voor de werknemer worden gezien, dat deze op grond van dit
artikel een arbeidsovereenkomst in geval van faillissement zelf altijd kon opzeggen met
inachtneming van een termijn van maximaal zes weken, ook als sprake was van een langere
opzegtermijn of van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse
opzegmogelijkheid/-termijn.
De wetgever heeft met deze regeling een afweging willen maken tussen enerzijds de
belangen van werknemers en anderzijds die van de (overige) crediteuren. Heel veel later,
in 1990, heeft de Hoge Raad de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever nog eens
samengevat (en bevestigd):22
"Voorop moet worden gesteld dat de regeling van art. 40 (...) meebrengt dat, zo instandhouding
van de dienstbetrekking niet in het belang van de boedel is, de werknemers in bepaalde
gevallen kunnen worden ontslagen op een kortere termijn dan uit de overeenkomst of de
wettelijke termijnen van opzegging voortvloeit, en dat deze wettelijke regeling aldus is
getroffen teneinde te vermijden dat de boedelschulden, die krachtens het vierde lid (het huidige
tweede lid, JvdP) door het voortduren van de arbeidsovereenkomst na de faillietverklaring
ontstaan, zouden oplopen tot een door de wetgever niet verantwoord geachte hoogte. Deze
regeling berust aldus op een afweging van het belang van de betrokken werknemers en dat
van de faillissementscrediteuren, welke afweging bij de Wetten van 17 dec. 1953, Stb. 619,
21
22
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Uit het Verslag van de Tweede Kamer moet afgeleid worden, dat de discussie niet erg grondig is
gevoerd, ofwel dat het verslag van wat daadwerkelijk is besproken zeer summier is gebleven.
HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662 (Van Gelder Papier), r.o. 3.3.
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en van 30 mei 1968, Stb. 270, telkens opnieuw onder ogen is gezien (HR 5 dec. 1975, NJ 1976,
269). Na de in deze zaak aan de orde gestelde feiten is dat opnieuw gebeurd bij de Wet van
1 dec. 1988, Stb. 573."

Overigens is, zoals hiervoor ook door de Hoge Raad werd gememoreerd, in artikel 40 Fw
het loon vanaf de faillissementsdatum als boedelschuld aangemerkt, hetgeen ook als een
tegemoetkoming jegens de werknemer mag worden gezien.
2.4

Voorrecht op loon

Op het moment van invoering van de Faillissementswet en de Wet op de arbeidsovereenkomst bestonden er al regels voor de wijze waarop en volgorde waarin schuldeisers zich
op het vermogen van een schuldenaar kunnen verhalen.23 Het gelijkheidsbeginsel (paritas
creditorum) is daarbij steeds het primaire uitgangspunt: in beginsel hebben alle schuldeisers
gelijke aanspraken op het vermogen van hun debiteur, waarbij vanzelfsprekend de grootte
van ieders vordering grondslag voor de verdeling naar rato vormt.24 Uitzondering daarop
vormt het zgn. voorrecht (aanvankelijk ook wel aangeduid met de in het Franse recht
gehanteerde term privilege25), dat bepaalde schuldeisers voorrang verleent boven andere
crediteuren.26 Ook voor de werknemer bestaat van meet af aan een voorrecht op voldoening
van zijn loon en wat daarmee samenhangt. Van dit voorrecht kan voorts worden gezegd
dat het mede zijn basis vindt in een verdragsbepaling; in artikel 11 van het ILO-verdrag
met nr. 95 is dit voorrecht opgenomen.27
Het bestaan van bevoorrechte vorderingen is overigens al decennia lang onderwerp van
discussie.28 Een voorrecht voor de ene schuldeiser gaat immers per definitie ten koste van de
andere schuldeiser(s). Ter illustratie: bij de herziening van het Burgerlijk Wetboek in 1992
is het aantal voorrechten aanzienlijk beperkt. Het voorrecht van de werknemer is echter
blijven bestaan. Reden: niet alleen de nog altijd als sociaal zwakker aangemerkte positie
van de werknemer, maar ook het feit dat een werknemer minder vrijheid zou hebben in
de keuze van zijn schuldenaar c.q. werkgever dan andere schuldeisers en bovendien in
de regel met slechts één schuldeiser heeft te maken, hetgeen de afhankelijkheid vergroot.
Afschaffing van het civielrechtelijke voorrecht op loon is in een rapport uit 1974 van de
toentertijd door de regering ingestelde Commissie-Houwing (dat ten grondslag lag aan
de genoemde herziening van de voorrechten in 1992) niettemin nadrukkelijk overwogen,
23
24
25
26
27
28

Deze regels vinden hun oorsprong in het Romeinse recht en het latere Franse executierecht,
uitgebreid hierover: Erasmus 1976, p. 16 e.v.
Erasmus 1976, p. 15. Dit beginsel is thans vastgelegd in artikel 3:277 lid 1 BW.
Met de wijziging in de Nederlandse wetgeving van de term 'privilege' in 'voorrecht', die uiteindelijk
in 1992 haar beslag kreeg, is geen materiële verandering beoogd. Het was meer een taalkundige
correctie, 'een kwestie van taalzuivering', aldus Erasmus 1976, p. 26.
Voorrechten ontstaan alleen uit de wet, aldus artikel 3:278 lid 2, zie ook HR 19 september 1958,
NJ 1959, 113 en HR 11 april 2014, JAR 2014/144, m.nt. Van der Pijl. Voorrechten rusten op bepaalde
goederen of op alle tot een vermogen behorende goederen.
Dit verdrag dateert uit 1949 en is door Nederland in 1952 geratificeerd; in par. 3.5 wordt hier op
teruggekomen.
Zie Fesevur 2017, p. 1-16, die onder meer ook verwijst naar het preadvies van p. A. Stein, Preadvies
NJV (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 1986, waarin op p. 77 wordt voorgesteld dit
voorrecht af te schaffen.
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omdat het volgens de commissie meer voor de hand zou liggen tot een publiekrechtelijke
regeling te komen ten laste van de gemeenschap (de loongarantieregeling) dan een voorrecht te creëren dat ten koste gaat van een willekeurig samengestelde groep van andere
schuldeisers. Het verlenen van preferentie aan de loonvordering gaat in faillissement
immers rechtstreeks ten koste van de andere schuldeisers. Uiteindelijk werd de toentertijd
betrekkelijk jonge loongarantieregeling (uit 1968, meer hierover in paragraaf 2.7) qua
reikwijdte en werkingssfeer echter nog als te mager aangemerkt om het voorrecht op loon
al geheel en al af te kunnen schaffen. De aanvullende bescherming die hiermee uiteindelijk
aan werknemers werd en ook nu nog altijd wordt geboden vormt in principieel opzicht
een belangwekkende (en nader in dit boek te bespreken) ontwikkeling, nu daarmee een
nuancering, om niet te zeggen: aantasting van het beginsel van de paritas creditorum in het
leven is geroepen, ten behoeve van een specifieke, veelal omvangrijke groep schuldeisers:
de werknemers.
2.5

Invoering BBA 1945

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) was een noodbesluit van de
Kroon, bedoeld ter regulering van de naar verwachting turbulente of zelfs chaotische situatie
op de arbeidsmarkt, direct na de Duitse bezetting. Krachtens het BBA mocht opzegging
van een arbeidsovereenkomst in beginsel nog slechts geschieden met toestemming van
de Directeur van het zgn. Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB).29 Een opzegging zonder
deze toestemming was nietig, waarmee een algemeen opzegverbod het licht zag. Met de
invoering van het BBA ontstond dus feitelijk een preventieve ontslagtoets; sindsdien was
voorafgaande toestemming nodig bij opzegging van arbeidsovereenkomsten.30 Uitzondering
hierop vormden opzegging op grond van een dringende reden en opzegging tijdens de
overeengekomen proeftijd. Ook was een beperkt aantal specifieke groepen werknemers
uitgezonderd van toepassing van het BBA.31 Desalniettemin was het besluit van toepassing
op een zeer grote groep werknemers; de uitzonderingen betroffen groepen werknemers
die in de visie van de overheid niet van groot belang waren voor het arbeidsmarktbeleid.
Hoewel het doel van het BBA dus niet zozeer gelegen was in het bieden van bescherming
aan de zwakkere, economisch afhankelijke partij, was in de praktijk een belangrijk effect van
het besluit, dat een vorm van ontslagbescherming voor werknemers ontstond. Overigens
29

30

31
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De gedelegeerde bevoegdheid van de kant van de minister lag aanvankelijk bij de Directeur van
het Gewestelijk Arbeidsbureau; nadien is dit nog verschillende malen gewijzigd: van Regionaal
Directeur Arbeidsvoorziening tot CWI en UWV Werkbedrijf en uiteindelijk – op het moment dat
het kwam tot afschaffing van de BBA-toets in deze vorm (in 2015) - UWV.
Overigens waren ook al tijdens de Tweede Wereldoorlog vergelijkbare besluiten genomen door de
Duitse bezetter, eerst direct na aanvang van de oorlog om de orde op de arbeidsmarkt te kunnen
handhaven, later ook om zoveel mogelijk grip te houden op potentiële werknemers ten behoeve
van de Duitse oorlogsindustrie. Zie hierover ook Naber, Van een preventief ontslagverbod terug
naar repressief ontslagrecht?, Deventer: Kluwer 1981.
Aldus artikel 2 BBA, dat onder meer werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam uitzondert
(omdat in dat geval controlerende rol van de overheid al gewaarborgd is, nu een overheidsinstantie
de opzeggende partij is). Ook voor opzegging van arbeidsovereenkomsten met onderwijzend
personeel, met personen die een geestelijke ambt bekleden en met huishoudelijk personeel is
geen voorafgaande toestemming vereist. In 1972 is daar nog een groep aan toegevoegd: die van
statutaire bestuurders van naamloze en besloten vennootschappen (Stcrt. 1972, 234).
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moet erop worden gewezen dat het algemene opzegverbod van het BBA eveneens van
toepassing was op opzegging door werknemers. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog was
dit de uitdrukkelijke bedoeling, om te voorkomen dat werknemers te gemakkelijk hun
werkgever in de steek konden laten. Nadien is dit tot dode letter verworden, waarna de
bepaling is afgeschaft.32
In het BBA werd geen aandacht besteed aan de vraag of het algemene opzegverbod
ook gold in geval van de failliete werkgever, zodat het ervoor moest worden gehouden
dat ook een curator diende te beschikken over voorafgaande toestemming alvorens de
arbeidsovereenkomst met een werknemer door de opzegging te kunnen beëindigen.
Hoewel al snel gewezen werd op de onpraktische en zelfs overbodige kant hiervan,33 bleef
dit decennialang het uitgangspunt. Pas aan het eind van de jaren '80 van de vorige eeuw
werd een uitzondering in het BBA opgenomen, waardoor de voorafgaande toestemming
om op te zeggen niet meer nodig was als het een opzegging betrof "ten gevolge van het
faillissement van de werkgever."34 Meer hierover in paragraaf 2.8.
2.6

Herziening ontslagrecht in 1953

Een volgende belangwekkende naoorlogse ontwikkeling betrof de herziening van het
ontslagrecht in 1953. Al direct na de oorlog, in 1946, gaf de regering te kennen een wetsontwerp in te dienen dat strekte tot herziening van het ontslagrecht, met als doel 'personen
die reeds geruime tijd in loondienst zijn, meerdere bestaanszekerheid te geven'.35 Dit sloot
aan op de tijdens de crisisjaren vóór de oorlog ingezette discussie omtrent de verlenging
van opzegtermijnen. Er kwam een (aanvullende) regeling, die voorzag in een verlenging
van de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn al naar gelang de arbeidsverhouding langer duurt (een week per dienstjaar, met een maximum van dertien weken
opzegtermijn). Omdat het denkbaar was dat dit er toe zou leiden dat de werkgever zijn
toevlucht zou nemen tot lange reeksen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, werd
tevens een regeling opgenomen die erop neerkwam dat ook voorafgaande opzegging nodig
was als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na verloop van de overeengekomen
periode was voortgezet.
Een andere belangrijke nieuwe regeling die met deze wetswijziging het licht zag betrof
de ingevoerde redelijkheidstoetsing van het ontslag. De vraag of er niet een aanvaardbare
reden moet hebben bestaan voor de opzegging van arbeidsovereenkomsten leefde al ten
tijde van de totstandkoming van de Wet op de Arbeidsovereenkomst in 1907. De roep om
een dergelijke redelijkheidstoets werd sterker en bleef in de jaren '20 en '30 aanhouden.
De wetgever kende uiteindelijk in 1953 werknemers36 de mogelijkheid toe schadevergoeding te vorderen na opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, niet
32
33
34
35
36

Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 34 (MvT).
Zie bijvoorbeeld M.B. Vos in Sociaal Maandblad Arbeid 1952, p. 210, die wees op de "incongruentie"
dat in feite sprake was van een dubbele controle/toets, nu ook de rechter-commissaris op grond
van artikel 68 lid 2 Fw toestemming voor ontslag door de curator moest verlenen.
Stb. 1988, 573 (Wet van 1 december 1988).
Van den Heuvel 1983, p. 46.
En overigens ook aan werkgevers. Voorbeelden in de jurisprudentie van een kennelijk onredelijke
opzegging door de werknemer zijn nadien een zeldzaamheid gebleken.
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alleen indien de opzegtermijn niet (volledig) in acht was genomen, maar ook als de
beëindiging 'kennelijk onredelijk' was. Over de vraag wat hiermee precies werd bedoeld
is veel gezegd en geschreven.37 Samenvattend kan worden gezegd dat de wetgever het
uitdrukkelijk aan de rechter heeft willen overlaten of een ontslag kennelijk onredelijk is
en, zo ja, welke (schade)vergoeding dan moet worden toegekend. Hoewel met het oog op
rechtszekerheid behoefte leek te bestaan aan een algemene formule voor de berekening
van dergelijke schadevergoedingen, werd dit door de Hoge Raad niet toelaatbaar geacht.38
Overigens ontstond met de in 1953 ingevoerde regeling niet alleen de mogelijkheid om
schadevergoeding te vorderen na een kennelijk onredelijk ontslag, maar ook het zgn.
'herstel van de dienstbetrekking'.
Invoering van het kennelijk onredelijke ontslag is gekenmerkt als een van de belangrijkste
ontwikkelingen in het Nederlandse ontslagrecht, nu hiermee alsnog wettelijk werd geregeld
dat aan de werknemer een schadevergoeding kon worden toegekend bij de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst, ook als de opzegtermijn door de werkgever was gerespecteerd.39
Voor het insolventierecht was relevant dat de vraag aan de orde kwam of ook een opzegging
door de curator kennelijk onredelijk zou kunnen zijn. De minister sprak in duidelijke
termen uit, dat dit mogelijk is, maar stelde zich wel voor, dat:
"(...) de rechter in de gevallen van faillissement en surséance een ontslag slechts zelden
onredelijk zal achten, immers de toestand van faillissementen of surséance brengt met zich
mede dat in den regel een in verband daarmede verleend ontslag niet kennelijk onredelijk
zal zijn. Er zijn echter uitzonderingsgevallen denkbaar."40

De argumentatie blonk niet uit in overtuigingskracht ("een faillissementsontslag zal zelden
kennelijk onredelijk worden geacht, omdat het in de regel niet kennelijk onredelijk zal
zijn"), maar de bedoeling van de Minister was duidelijk. De rechter zou er – uitsluitend
in zeer bijzondere gevallen – mee uit de voeten moeten kunnen. Een speciale regeling
voor faillissementssituaties was niet nodig. De Hoge Raad heeft nadien bevestigd dat in
uitzonderingsgevallen een door de curator verleend ontslag kennelijk onredelijk kan zijn
en daarbij als voorbeeld genoemd de situatie waarin de curator met het oog op voortzetting
van een deel van de onderneming slechts een deel van de werknemers ontslaat en bij de
keuzes die hij in dit kader maakt een kennelijk onredelijke maatstaf aanlegt.41
2.7

Loongarantieregeling

Een wezenlijke verbetering voor de positie van werknemers van insolvente ondernemingen
– en daarmee relevant voor de verhouding tussen het arbeids- en het insolventierecht in
37
38
39
40
41
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Zie voor een overzicht Van Zanten- Baris, p. 50 e.v.
HR 27 november 2009, JAR 2009/305, m.nt. Verhulp (Van der Grijp/Stam) en HR 12 februari 2010,
JAR 2010/72 (Rutten/Breed).
In de decennia ervoor waren rechters al op zoek gegaan naar mogelijkheden om werknemers in
onredelijke ontslagsituaties tegemoet te komen en hadden deze gevonden in de regels van goed
werkgeverschap, artikel 1638x (oud) BW, RBA 25/26, VII.
Kamerstukken II 1947/48, 881 (MvA).
HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662 m.nt. PvS (Van Gelder Papier).
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Nederland – werd gevormd door de komst van de zgn. loongarantieregeling (met ingang
van 1968, opgenomen in de Werkloosheidswet). Net als de regeling van de voorrechten ziet
deze met name op de positie van de werknemer als schuldeiser (en dus in mindere mate
op zijn arbeidsrechtelijke positie in bredere zin). Op grond van de loongarantieregeling is
UWV verplicht een aantal financiële verplichtingen van de werkgever, zoals het loon over
een bepaalde periode, over te nemen als een werkgever deze zelf vanwege betalingsonmacht
niet meer kan nakomen. Op grond van de zgn. Insolventierichtlijn42 zijn lidstaten sinds 1980
verplicht te voorzien in een waarborgfonds dat werknemers een minimum garandeert.
Nederland liep daar met de introductie van de loongarantieregeling in 1968 vrij ver op
vooruit. Deze nationale regeling volgde op adviezen van de Sociale Verzekeringsraad en de
Commissie Sociale Verzekeringen van de SER, waarbij de Minister zich grotendeels aansloot,
en waren een gevolg van de vrij breed gedragen overtuiging dat extra publiekrechtelijke
bescherming vereist werd voor werknemers bij sluiting van ondernemingen (waarbij
met name – doch niet uitsluitend – gedoeld werd op faillissement), omdat zij "vanwege
hun zwakke sociale positie het minst in staat zijn de nadelige gevolgen (van de blijvende
betalingsonmacht van de onderneming, JvdP) te dragen".43 Nederland was daarbij Europa
onbedoeld voor, maar verrassend was dit ook weer niet, nu de introductie gebaseerd was
op een langer en breder levend sentiment in Nederland en de omliggende landen. Aan de
richtlijn in 1980 lag dan ook een vergelijkbaar principe (aanvullende bescherming van de
sociaal zwakkere werknemer) ten grondslag, zo blijkt ook uit een van de overwegingen
in die richtlijn:
"Overwegende dat er voorzieningen nodig zijn om werknemers bij insolventie van de
werkgever te beschermen in het bijzonder om de honorering van hun onvervulde aanspraken
te garanderen met inachtneming van de noodzaak van een evenwichtige economische en
sociale ontwikkeling in de Gemeenschap."

In bredere zin volgt de beschermingsgedachte ook al uit het zgn. Sociaal Actie Programma
van 1974-1976,44 dat de Europese gemeenschap een 'sociaal gezicht' moest geven.45 Dat
moest onder meer bewerkstelligd worden door een aantal richtlijnen, waaronder genoemde
Insolventierichtlijn.46 Hiermee werd overigens niet beoogd de beleidsvrijheid van ondernemingen met betrekking tot herstructureringen en ontslag van werknemers te beperken,
maar de richtlijn was wel uitdrukkelijk gericht op het reguleren van de sociale gevolgen
en het verzachten van de effecten van herstructureringen en collectieve ontslagen, ook
in geval van insolventie.
2.8
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Het algemene ontslagverbod van artikel 6 BBA gold als gezegd lange tijd ook in het geval
een faillissementscurator een arbeidsverhouding wenste op te zeggen overeenkomstig
het bepaalde van artikel 40 Fw. De vraag was in hoeverre een redelijke toepassing van de
42
43
44
45
46

Thans: Richtlijn 2008/94/EG; de voorganger dateert uit 1980: Richtlijn 80/987/EEG.
Kamerstukken II 1967/68, 9515, nr. 3, p. 3 (MvT).
Resolutie van de Raad van Europa van 21 januari 1974, PbEG 12 februari 1974.
Hufman 2015, p. 29.
De andere twee betrokken richtlijnen: de Richtlijn Overgang van Onderneming (2001/23/EG) en
de Richtlijn Collectief Ontslag (98/59/EEG).
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regels zou kunnen leiden tot een weigering van de gevraagde toestemming. Een dergelijke
weigering was niet in het belang van de schuldeisers, nu de loondoorbetalingverplichting
zou leiden tot hogere boedelschulden en in de regel derhalve tot minder opbrengsten voor
de pre-faillissementscrediteuren.
In 1975 beslist de Hoge Raad in dit verband dat een redelijke uitoefening van de in artikel 6
BBA aan de Directeur GAB gegeven bevoegdheid meebrengt dat ingeval een curator toestemming verzoekt tot een door hem in het belang van de boedel voorgenomen ontslag,
bij de afweging van de daarbij in aanmerking komende belangen met het bepaalde in
artikel 40 Fw wordt rekening gehouden en van de daarin neergelegde belangenafweging
wordt uitgegaan.47 Met de daarin neergelegde belangenafweging doelt de Hoge Raad op
de afweging tussen enerzijds de belangen van de betrokken werknemers en anderzijds
die van de faillissementscrediteuren.
In ontslagzaken waarbij geen sprake is van faillissement had de Directeur GAB in het
algemeen als taak bij zijn besluitvorming vooral de belangen van de bij de arbeidsverhouding betrokken partijen (werkgever en werknemer) af te wegen.48 In de praktijk
leidde dit er toe dat in gevallen van faillissement op verzoek van de curator per definitie
de vereiste toestemming werd verleend. Dit was voor de toenmalige Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (De Koning) aanleiding voor te stellen aan artikel 6 BBA een
uitzonderingsgrond toe te voegen inhoudende dat de voorafgaande toestemming voor
opzegging niet nodig was "indien de beëindiging geschiedt ten gevolge van faillissement
van de werkgever".49
Hoewel in de Tweede Kamer algemeen begrip bestond voor de wens de Directeur GAB
niet onnodig te belasten, werd door verschillende partijen de vraag opgeworpen of niet
toch voor de Directeur GAB ook in het geval van een failliete werkgever een taak was
weggelegd. In het geval de failliete onderneming gedeeltelijk zou kunnen worden voorgezet
kwam daarbij immers de zogenoemde selectievraag aan de orde: welke werknemers
komen in aanmerking voor ontslag en welke niet? De Minister oordeelde echter dat de
curator niet steeds rekening zou kunnen en hoeven te houden met de normaliter door
de Directeur GAB gehanteerde selectiecriteria. Naar het oordeel van de Minister zou het
de curator moeten zijn die op grond van zijn wettelijke taak zou moeten bezien wat voor
de boedel het voordeligst is. Hoewel het argument niet door de Minister werd gebruikt,
had hieraan kunnen worden toegevoegd, dat de curator bovendien voor de opzegging
van de arbeidsovereenkomsten uitdrukkelijk de machtiging van de rechter-commissaris
nodig heeft, hetgeen evenzeer een waarborg zou kunnen vormen voor een zorgvuldige
beoordeling door de curator. Dat de rechter-commissaris in de praktijk niet of nauwelijks
aan materiële toetsing toekomt is een tweede.

47
48

49
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HR 5 december 1975, NJ 1976, 269.
Dit is nadien ook zo in het Ontslagbesluit, een uitvoeringsregeling ten behoeve van ontslagprocedures, vastgelegd in artikel 3:1 waarin als algemene toetsingsmaatstaf is opgenomen dat daarbij
in aanmerking worden genomen “(...) de belangen van de betrokken werkgever en werknemer,
en andere belangen voor zover de navolgende regels dit inhouden”.
Kamerstukken II 1986/87, 19 810.
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Het parlementaire debat leidde uiteindelijk tot afschaffing van de preventieve ontslagtoets
in geval van faillissement. De uitzondering op het toestemmingsvereiste werd toegevoegd
aan de andere uitzonderingsgronden in artikel 6 lid 2 BBA. Tegenstanders van deze wetswijziging konden daartegenover nog wel bedingen dat de Wet Melding Collectief Ontslag
(WMCO), die krachtens artikel 2 tot op dat moment niet van toepassing was op "het doen
eindigen van een dienst waarvoor geen toestemming van de Directeur van het Gewestelijk
Arbeidsbureau is vereist" en derhalve nu ook haar toepasselijkheid in faillissementssituaties
dreigde te verliezen, alsnog expliciet van toepassing zou blijven op het doen eindigen van
arbeidsovereenkomsten ten gevolge van faillissement van de werkgever. Een bepaling met
die strekking werd in de WMCO opgenomen.
Waar sinds de tweede helft van de negentiende eeuw sprake is geweest van een gestage
toename van de bescherming van werknemers en een voortdurende verbetering van hun
juridische positie valt in de afschaffing van de preventieve ontslagtoets ingeval van faillissement van de werkgever een eerste beperking van die bescherming te zien. Werknemers
in faillissement kunnen vanaf 1988 eenvoudig(er) worden ontslagen en in beginsel – dat
wil zeggen: zolang daarbij geen kennelijk onredelijke maatstaf wordt gehanteerd – zonder
dat daarbij met de reguliere selectieregels rekening hoeft te worden gehouden.
2.9

Leerstuk misbruik faillissement

Een negatieve consequentie van de afgezwakte bescherming van werknemers in geval van
faillissement van de werkgever (zoals het ontbreken van een preventieve ontslagtoets en van
selectiecriteria bij een doorstart) is, dat het faillissement zich voor misbruik leent. Het kan
onder omstandigheden verleidelijk zijn voor ondernemers de reguliere ontslagbescherming
te ontduiken door de onderneming via een faillissementsdoorstart in afgeslankte vorm
voort te zetten. Hoewel de mogelijkheid van een beroep op misbruik van recht in het
faillissementsrecht al voor het eerst uitdrukkelijk door de Hoge Raad werd toegelaten in
1983,50 duikt het fenomeen van misbruik in hier bedoelde arbeidsrechtelijke zin voornamelijk vanaf het midden van de jaren '90 van de vorige eeuw in toenemende mate op. Er
volgen wetenschappelijke onderzoeken in opdracht van de Minister van Justitie,51 en een
betrekkelijk omvangrijke stroom aan lagere en hogere rechtspraak.52 Uit het onderzoek
blijkt dat de zorgen terecht zijn en inderdaad gebruik dan wel misbruik gemaakt wordt
van deze mogelijkheid via een faillissement tot goedkoper en gemakkelijker ontslag van
werknemers te komen, gevolgd door een voortzetting van de onderneming in een nieuwe
(rechts)vorm. Uit de jurisprudentie die zich vormt volgt dat in evidente gevallen sprake kan
zijn van misbruik van bevoegdheid en onrechtmatige daad. Een advocaat-generaal gebruikte
in een conclusie bij een van de relevante arresten van de Hoge Raad meermaals de term

50
51

52

HR 7 oktober 1983, NJ 1984/74.
Door het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) van de Universiteit in Amsterdam: R. Knegt, Faillissement
en Selectief ontslag: een onderzoek naar oneigenlijk gebruik van de Faillissementswet (HSI 1996)
en R. Knegt e.a., Fraude en misbruik bij faillissement: een onderzoek naar hun aard en omvang
en de mogelijkheden van bestrijding (HSI, 2005).
Zoals: Hof 's-Gravenhage 10 januari 1996, JOR 1996/16 (Ammerlaan), HR 29 juni 2001, JOR 2001/169
(MTW/FNV) en HR 28 mei 2004, JAR 2004/166 (De Boek/Van Gorp, ook wel genoemd: Digicolor).
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'kras',53 om te benadrukken dat er flink wat aan de hand moet zijn. Maar eenduidigheid is
er niet; niet iedere vraag is beantwoord. Moet het eigen faillissement zijn aangevraagd met
geen ander doel dan afbreuk te doen om tot de kwalificatie misbruik te komen, of mag het
ook een bijkomende doelstelling zijn? En wat betekent het als daadwerkelijk in financiële
zin een faillissement gerechtvaardigd is, kan dan nog sprake zijn van misbruik? Er is geen
algemene stelregel te geven. Indicatoren voor misbruik zijn,54 dat het gaat om de aanvraag
van het eigen faillissement, dat de financiële noodzaak – indien aanwezig – (onder meer)
voortvloeit uit een overschot aan personeel, dat de aanvraag van het faillissement plaatsvindt
na vergeefse pogingen van de ondernemer personeel te ontslaan, dat al een uitgebreid plan
voor een doorstart klaarligt en dat nauwe banden bestaan tussen de (aandeelhouders van)
de failliete onderneming en de overnemer. Het lijkt erop (in deze fase van het boek beperk
ik mij nog tot een voorzichtige en voorlopige conclusie; in hoofdstuk 7 wordt dieper op de
materie ingegaan) dat van geval tot geval wordt bezien of sprake is van misbruik, in welk
geval de werknemer verzet tegen het faillissement kan instellen, waarna hij via de band van
artikel 13a Fw, in Nederland in de wet opgenomen in het kader van de verplichtingen uit
hoofde van de Richtlijn overgang van onderneming (die de Lidstaten verplicht maatregelen
te nemen ter voorkoming van misbruik van faillissement), alsnog een opzegging van zijn
arbeidsovereenkomst door de curator kan aantasten.55
De discussie die dit leerstuk oproept is interessant omdat deze een aantal fundamentele
verschillen in opvattingen aan het licht brengt. Allereerst bij de vraag wanneer sprake is van
misbruik, waarbij – (te) kort samengevat – insolventierecht-georiënteerde deelnemers aan
het debat sneller dan arbeidsrecht-adepten plegen te concluderen dat daarvan uitsluitend
in zeer uitzonderlijke gevallen sprake kan zijn.56 Ten tweede bij de vraag of werknemers
extra bescherming moet toekomen, bijvoorbeeld in het kader van een wettelijke regeling
van de in stilte voorbereide doorstart (pre-pack), waarbij voorstanders van zo'n regeling
geruststellend plegen te wijzen op de mogelijkheden die het beroep op misbruik werknemers biedt, terwijl de zorgen van tegenstanders daardoor niet worden weggenomen,
zo lang een groot grijs gebied bestaat tussen de evidente 'misbruikers' aan de ene zijde
en ondernemers met goede bedoelingen waaronder het behoud van zo veel mogelijk
werkgelegenheid aan de andere zijde. Deze vragen worden hier opgeworpen, omdat zich
daarin de spanning tussen beide betrokken rechtsgebieden manifesteert. Daarbij dringt
zich de vergelijking op met de hierna te bespreken Europese doelstelling, met zowel de
prominente wens een tweede kans te geven aan ondernemingen in zwaar weer, alsook
het streven naar het behoud van zo veel mogelijk (bij voorkeur: alle) rechten van hun
werknemers. De vraag is of en, zo ja, hoe dat met elkaar te verenigen is.

53
54
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24

Conclusie A-G Timmerman bij HR 28 mei 2004, JAR 2004/166)
In vergelijkbare zin (met een niet-limitatieve opsomming van voorbeelden van dergelijke factoren):
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 oktober 2015, JAR 2015/274, m.nt. J. van der Pijl.
Richtlijn 2001/23/EG.
Verwezen zij naar het debat naar aanleiding van het Ammerlaan-arrest (Hof 's-Gravenhage
10 januari 1996, JOR 1996/16); In Hufman 2015, p. 111-112 zijn beide kampen in kaart gebracht.
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2.11

Doel faillissement: schuldeisersbenadering versus forumbenadering

De traditionele schuldeiserbenadering in het insolventierecht, die kortweg inhoudt dat
faillissementsrecht slechts bedoeld is om de boedel te gelde te maken om te zorgen voor
een zo groot mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke crediteuren, komt halverwege de
jaren '90 onder vuur te liggen. Zij verliest terrein aan de ruimere ‘forumbenadering’ die
inhoudt dat het faillissement een forum schept, dat de mogelijkheid biedt voor álle bij het
faillissement betrokken partijen en dat al deze belangen moeten worden meegewogen.57 Dit
is een ruimere kring van stakeholders, en biedt onder meer ook ruimte voor het meewegen
van belangen van werknemers, aldus de Hoge Raad.58 Daarmee wordt nadrukkelijk getornd
aan het klassieke doel van het faillissement, namelijk liquidatie van het vermogen met het
oog op een zo groot mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers. Vastgesteld
kan worden dat een curator onder omstandigheden ook rekening heeft te houden met
belangen van maatschappelijke aard. Te ver gaat echter de conclusie dat deze belangen in
zijn algemeenheid prevaleren boven die van de gezamenlijke schuldeisers. De Hoge Raad is
vooralsnog niet verder gegaan dan dat de belangen van een individuele crediteur soms zullen
moeten wijken voor die belangen van maatschappelijke aard.59 Deze discussie is nog altijd
niet beslecht, maar er is wel een duidelijk waarneembare kentering. Hufman concludeert
in 2015 dat de gedachte dat het faillissement op meer ziet dan alleen het liquideren van
de onderneming een plaats begint te krijgen, 'ook binnen de faillissementsrechtelijke
literatuur'.60 Nog weer later, in 2017, omschrijft Advocaat-Generaal Mengozzi in dit kader in
zijn conclusie in het in hoofdstuk 6 te bespreken Smallstepszaak de ontwikkeling als volgt:
"4. (...) van een groeiende neiging in het moderne insolventierecht om de voorkeur te geven
aan benaderingen die, anders dan de klassieke benadering die gericht is op liquidatie van de
in moeilijkheden verkerende onderneming, gericht zijn op de redding van de onderneming,
althans het behoud van de economisch nog levensvatbare onderdelen daarvan."61

2.11
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Een algemene tendens, ingezet in het midden van de twintigste eeuw toen de voorloper
van de Europese Unie werd opgericht en nog steeds nadrukkelijk gaande, wordt gevormd
door de toenemende invloed die Europese regels en jurisprudentie hebben op het Nederlandse recht in het algemeen en het arbeidsrecht in het bijzonder. Deze Europese invloed
kwam hiervoor al kort aan de orde bij de verplichting voor Lidstaten te zorgen voor een
loongarantieregeling. Met name sinds het eerdergenoemde Sociaal Actie Programma uit
1974 wordt er naar gestreefd de Europese Unie een 'sociaal gezicht' te geven, bijvoorbeeld
door de sociale gevolgen van herstructureringen en collectieve ontslagen te reguleren en
te verzachten.62 Dat sociale gezicht wordt onder meer concrete invulling gegeven door drie
57
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Zie over de verhouding schuldeisersbenadering-forumbenadering onder meer: J.W. Winter,
Doorstart, waarheen?, TVVS 1997, 109 en Beltzer, Insolvente ondernemingen en werknemers in
transitie, in de bundel Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid?, HSI (onder redactie van P. F.
van der Heijden e.a.), 1999, p. 104 e.v.
HR 24 februari 1995, NJ 1996/472 m.nt. WMK (Sigmacon II).
HR 19 april 1996, NJ 1996/7272 (Maclou).
Hufman 2015, p. 20.
Conclusie A-G Mengozzi 29 maart 2017, JOR 2017/184, m.nt. Schaink.
Hufman 2015, p. 29 e.v.
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Europese richtlijnen: de Insolventierichtlijn, de Richtlijn Collectief Ontslag en de Richtlijn
Overgang van Onderneming. De impact hiervan is evident, nu deze richtlijnen essentiële
verplichtingen aan de Lidstaten opleggen, namelijk om regels te maken die werknemers
de nodige bescherming bieden in geval van dreigende insolventie van de onderneming
waarvoor zij werken. Op grond van bijvoorbeeld de Insolventierichtlijn is als gezegd in
iedere Lidstaat een waarborgfonds opgericht dat loonbetaling gedurende een zekere
(minimum)periode garandeert, hetgeen in Nederland dus zijn beslag kreeg in de vorm
van de loongarantieregeling.
Een ander voor dit onderzoek relevant voorbeeld, dat nadere aandacht zal krijgen, betreft
de regelgeving betreffende de overgang van onderneming, waarin het behoud van rechten
van werknemers is gegarandeerd in gevallen waarin zij worden geconfronteerd met een
nieuwe werkgever, ten gevolge van bijvoorbeeld een overname. Deze regels, opgenomen in
onder meer artikel 7:662 e.v. BW,63 zijn een rechtstreeks gevolg van implementatie van de
Richtlijn overgang van onderneming. Op basis van jurisprudentie van het Europese Hof van
Justitie uit 1985,64 nadien gecodificeerd in een volgende versie van deze richtlijn, is in het
Burgerlijk Wetboek opgenomen dat bedoelde regels niet gelden in geval van faillissement
van de werkgever (artikel 7:666 BW), omdat de faillissementsprocedure gericht is op
liquidatie van de onderneming (en niet op voortzetting, zoals het geval is bij surseance).
Deze uitzonderingsmogelijkheid heeft zich vervolgens een vliegwiel betoond voor het in de
praktijk ontwikkelde fenomeen van de doorstart, met als meest recente verschijningsvorm
dat deze doorstart wordt voorafgegaan door een stille voorbereidingsfase onder toeziend
oog van de beoogde curator (de 'pre-pack'). Dit heeft in 2017 tot een baanbrekend arrest
van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zgn. Smallsteps-zaak geleid waarin
een antwoord is gegeven op de (prejudiciële) vraag of deze werkwijze, met het in stilte
voorbereiden van de doorstart van een in zwaar weer verkerende onderneming zich
nog wel verdraagt met de richtlijn.65 Op dit arrest wordt in paragraaf 2.15 en later in dit
boek veel uitgebreider in hoofdstuk 6 ingegaan; het wordt op deze plaats slechts genoemd
ter onderstreping van de invloed van Europa, ook op het gebied van het arbeidsrecht waar
dat in aanraking komt met het insolventierecht.
Een tweetal recente, samenhangende ontwikkelingen is in dit verband nog het vermelden
waard. Allereerst is in 2015 de zgn. Insolventieverordening in vernieuwde vorm vastgesteld.66
Deze hernieuwde verordening heeft als belangrijke doelstelling de zgn. tweede kans voor
ondernemingen te stimuleren en meer aan te sluiten bij de "rescue & recovery culture" in
de Verenigde Staten waarin de sanering en reorganisatie van ondernemingen centraal
staat. Voorheen was met name de faillissementsprocedure gericht op de liquidatie van
een onderneming (voor surseance ligt dat uiteraard anders); de hernieuwde verordening
is meer gericht op de sanering en reorganisatie van ondernemingen. Zij bevat regelgeving
die het mogelijk maakt ondernemingen die financieel in zwaar weer terecht zijn gekomen,
maar in de kern levensvatbaar zijn, te reorganiseren en bijvoorbeeld via een doorstart of
63
64
65
66
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De regels zijn ook opgenomen in artikel 7:670 lid 8 BW, artikel 14a WCAO en artikel 2a WAVV.
HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985/900 (Abels).
HvJ EU 22 juni 2017, JAR 2017/189 (Smallsteps), m.nt. Loesberg en JOR 2017/217, m.nt. Verburg.
Verordening (EU) 2015/848 van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures, PbEU, L 141/19
d.d. 5 juni 2015.
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een akkoord te continueren. Terwijl deze Verordening vooral het oog heeft op gevallen
van grensoverschrijdende insolventie, komt dezelfde trend ('tweede kans voor ondernemingen in plaats van liquidatie') ook tot uitdrukking in het beleid van de Europese Unie
voor individuele Lidstaten. Dit blijkt uit een voorstel van de Europese Commissie uit 2016
voor een nieuwe richtlijn, die vooral gericht is op het voorkomen van faillissementen door
in een vroeg stadium herstructureringen toe te staan, al dan niet onder toeziend oog van
een curator.67 Het steunen van failliete ondernemers gebeurt, aldus het voorstel, door alle
bedrijfsschulden uiterlijk drie jaar na het faillissement volledig kwijt te schelden. De rechten
van werknemers zouden gedurende deze gehele preventieve herstructureringsprocedure
onverkort gehandhaafd blijven. De vraag is hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de hierna
in paragraaf 2.12 te bespreken Nederlandse plannen voor nieuwe faillissementswetgeving.
2.12

Wet Continuïteit Ondernemingen I en II

De al meer dan een eeuw oude Faillissementswet is volgens velen toe aan een grondige
aanpassing aan de eisen die de tegenwoordige tijd stelt. Verschillende pogingen daartoe zijn
mislukt,68 maar in 2012 is dan toch door de Minister van Justitie en Veiligheid een programma
voor herijking van het faillissementsrecht gestart en dit wetgevingsproces is thans gaande.69
Het betreft hier een modernisering van de bestaande wet, die echter in de basis wel blijft
bestaan. De nadruk ligt onder meer op het bestrijden van faillissementsfraude en op het
bevorderen van het reorganiserend vermogen van ondernemingen. De wetten, die in drie
tranches moeten worden ingevoerd, hebben de naam Wet Continuïteit Ondernemingen
(WCO). Een deel van de nieuwe plannen, WCO I, betreft de invoering van wat in de praktijk
pre-pack wordt genoemd: een voorafgaand aan de faillietverklaring met betrokkenheid
van de beoogd curator voorbereide en na de faillietverklaring geëffectueerde doorstart.
In de Nederlandse insolventiepraktijk had dit verschijnsel al een plaats gekregen omdat
een aantal rechtbanken bereid was desgevraagd, en onder bepaalde voorwaarden, op
voorhand een "stille" bewindvoerder aan te wijzen, die met een in zwaar weer verkerende
ondernemer over de schouder meekijkt bij diens pogingen een doorstart voor te bereiden.
Daarbij werd nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden een doorstart naadloos te laten
aansluiten op een faillietverklaring, waarbij de stille bewindvoerder transformeert in de
formele curator hetgeen – volgens de voorstanders – zou leiden tot minder reputatieschade
aan (het merk van) de onderneming, daardoor een hogere opbrengst voor de gezamenlijke
schuldeisers, alsook een verhoogde kans op een succesvolle doorstart, inclusief behoud van
werkgelegenheid. Het genoemde wetsvoorstel zal in ieder geval tegemoetkomen aan het
bezwaar dat een wettelijke basis aan de pre-pack ontbreekt, maar of daarmee ook andere
bezwaren van tafel zijn, waaronder de meest 'dreigende' (te weten of niet toch de regels
67
68
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Richtlijn van het Europese parlement en de Raad "on preventive restructuring frameworks,
second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge
procedures and amending Directive 2012/30/EU" d.d. 22 november 2016.
Meest in het oog springend voorbeeld daarvan vormt het zgn. Voorontwerp Insolventiewet uit
2007, dat voorzag in een geheel nieuwe wet, met onder meer een unitaire insolventieprocedure
(dus afschaffing van het onderscheid tussen faillissement en surseance); dit voorstel heeft het
niet gered, Kamerstukken II 2010/11, nr. 1014.
Hier kan met enige goede wil een parallel met het arbeidsrecht worden gezien, nu ook op dat
terrein een decennialange periode uiteindelijk in 2015 werd afgesloten met de invoering van een
nieuwe wet: de Wet werk en zekerheid.
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van overgang van onderneming van toepassing op de werknemers bij zo'n voorbereide
doorstart) viel te bezien. Niet onvermeld mag blijven dat aan de pre-pack ook goede
bedoelingen zijn verbonden: voorstanders betogen, niet zonder reden, dat de kans op een
succesvolle doorstart juist ook ten goede komt aan werknemers, omdat hierdoor de kans
wordt vergroot op behoud van (zoveel mogelijk) werkgelegenheid.
Ook is de vraag of eerder genoemd voorstel van de Europese Commissie uit november 2016,
voor een nieuwe richtlijn die zich juist specifiek richt op reorganisatie en herstructurering
van ondernemingen in een vroegtijdig stadium zonder dat het tot een faillissement komt,
niet aan de beoogde nationale wetgeving in de weg komt te staan. De afstemming tussen
Europese en nationale initiatieven voor wet- en regelgeving lijkt soms niet optimaal te zijn.
2.13

Het Smallsteps-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

De pre-pack ontmoette als gezegd kritiek, onder meer omdat het de vraag was of de
Europese richtlijn, die het mogelijk maakt de regels omtrent overgang van onderneming
uit te zonderen in het geval van faillissement, wel bedoelt ook in zo'n geval, waarbij de
oorspronkelijke onderneming via een pre-pack naadloos in een nieuwe rechtsvorm wordt
voortgezet, de regels van artikel 7:662 e.v. BW buiten toepassing te laten. Deze fundamentele
vraag heeft al veel pennen in beweging gebracht en de meningen in de literatuur over dit
onderwerp liepen sterk uiteen.70 Een eerste uitspraak van de rechterlijke macht in 2015
wees erop dat de pre-pack praktijk vooralsnog aanvaardbaar wordt geacht,71 maar daarna
heeft de Rechtbank Midden-Nederland toch prejudiciële vragen gesteld over de vraag of
deze pre-packpraktijk zich nog wel verdraagt met de richtlijn.72 In 2017 is deze vraag door
het Hof van Justitie negatief beantwoord: een pre-pack die tot in de kleinste details de
overdracht van de onderneming beoogt voor te bereiden om na de faillietverklaring een
snelle doorstart mogelijk te maken van de levensvatbare onderdelen van de onderneming
is – in het licht van eerdere rechtspraak van het Hof – niet aan te merken als een op
liquidatie gerichte procedure als bedoeld in de richtlijn (het hoofddoel is dan immers
voortzetting) en daarom kan aan de werknemers niet de bescherming die de richtlijn
voorschrijft worden onthouden.
Daarmee riep het Hof van Justitie een halt toe aan de toenemende trend in de Nederlandse
(insolventierecht)praktijk ondernemingen via een faillissementsdoorstart te herstructureren
in plaats van de reorganisatie te enten op de arbeidsrechtelijke pijlers, waarbij ontslag
op bedrijfseconomische gronden wordt getoetst door UWV en regels uit boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek leidend zijn.
Niet alleen lijkt hiermee het wetsvoorstel WCO-I daarmee zinledig (omdat in geval van een
gepre-packte doorstart ten gevolge van dit arrest alle werknemers in beginsel mee overgaan
naar de doorstartende entiteit), maar ook is onzekerheid ontstaan over de vraag of andere
70
71
72
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Zie onder meer Van Zanten 2013, Hufman & Zaal 2014, Beltzer 2016 en Verburg 2016.
Rechtbank Overijssel (Kantonrechter, locatie Almelo) 28 juli 2015, JAR 2015/220, m.nt. Van der
Pijl (Heiploeg).
Rechtbank Midden-Nederland 24 februari 2016, JAR 2016/64, m.nt. J. van der Pijl (FNV c.s./
Smallsteps).
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Conclusie

doorstarts nu evenzeer in de gevarenzone komen. Het is te vroeg om in dit op de historie
gerichte hoofdstuk vergaande conclusies te trekken. De spreekwoordelijke kruitdampen
zijn nog niet opgetrokken, maar geconstateerd mag wel worden dat de botsing tussen
arbeidsrecht en insolventierecht, alsook de spanningen tussen Europese en Nederlandse
regelgeving tot een slagveld hebben geleid.
2.14

Wet werk en zekerheid

In de tussentijd, in 2015, heeft ook het Nederlandse ontslagrecht wezenlijke wijzigingen
ondergaan doordat de Wet werk en zekerheid (Wwz) is ingevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn – samengevat – dat een limitatief aantal ontslaggronden (redelijke gronden) is
ingevoerd op grond waarvan een werkgever afhankelijk van de grond waarop het ontslag
wordt gebaseerd de zaak aan UWV of de kantonrechter voorlegt. In de regel is dan een transitievergoeding verschuldigd, die afgezien van een aantal bijzondere (overgangs)bepalingen
neerkomt op 1/6e maandsalaris per gewerkt (vol) halfjaar. Slechts in uitzonderlijke gevallen
kan een rechter bovendien een zgn. billijke vergoeding toekennen (dan moet sprake zijn
van ernstige verwijtbaarheid). Ten aanzien van een aantal bepalingen is in de Wwz expliciet
voorzien in een afwijking bij faillissement van de werkgever. Zo is de transitievergoeding
niet (langer) verschuldigd in geval van faillissement en surseance. Aan een aantal zaken is
echter vanuit insolventierechtelijk perspectief onvoldoende aandacht besteed. Allereerst
is (de preventieve ontslagtoets van) het BBA afgeschaft en daarmee ook de uitzondering
daarop voor de opzegging door de curator. Er is in het Burgerlijk Wetboek een nieuwe
preventieve toets opgenomen, maar niet opnieuw voorzien in een uitzondering daarop
in geval van faillissement. Overigens is wel duidelijk – ik kom hier later op terug – dat de
wetgever niet beoogd heeft een wijziging in de bestaande situatie aan te brengen, maar
opmerkelijk is het wel. Voorts is het begrip opvolgend werkgeverschap verruimd: om te
spreken van opvolgend werkgeverschap is het niet meer noodzakelijk dat sprake is van
inzicht in de hoedanigheid of geschiktheid van de werknemer. Omdat bij het berekenen
van de transitievergoeding ook dienstjaren bij een vroegere werkgever moeten worden
meegeteld, mits sprake is van opvolgend werkgeverschap, is het gevolg dat bij een doorstart
na faillissement werknemers hun dienstjaren meenemen. Het lijkt erop dat de wetgever
niet (voldoende) bij de gevolgen hiervan voor de doorstart(er) heeft stil gestaan. Er kan
gesproken worden van een averechts effect: de regel lijkt werknemersvriendelijk, maar
zal mogelijk juist behoud van werkgelegenheid door middel van een doorstart negatief
beïnvloeden. Evenmin is bij deze wetswijziging van de gelegenheid gebruik gemaakt een
aantal onduidelijkheden weg te nemen; te denken valt bijvoorbeeld aan de nog altijd niet
eenduidig beantwoorde vraag naar de toepasselijkheid van de bijzondere opzegverboden
tijdens faillissement.
2.15

Conclusie

Het fundamentele spanningsveld tussen enerzijds de werknemersvriendelijke beschermingsgedachte in het arbeidsrecht en anderzijds de schuldeisersbenadering in het insolventierecht die is gericht op een zo eenvoudig en goedkoop mogelijke liquidatie van de in
deconfiture verkerende werkgever, openbaart zich al sinds het einde van de negentiende
eeuw. Dit spanningsveld heeft een sterk dynamisch karakter, dat wordt beïnvloed door
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juridische factoren (arbeidsrecht versus insolventierecht, ieder met hun eigen principes
en systematiek), door maatschappelijke factoren (verschillende politieke en ideologische
argumenten) en door het toenemende belang van internationale verhoudingen (Nederlandse regels versus Europese regelgeving). Ook factoren als globalisering, digitalisering,
robotisering, platformisering en de hang naar flexibiliteit op de arbeidsmarkt (inclusief de
tendens naar een nieuw, ruimer werknemersbegrip) beïnvloeden ieder in meer of mindere
mate dit proces. Het feit dat sprake is van zo veel en naar hun aard zo verschillende factoren
die het proces beïnvloeden, maakt het proces ook oncontroleerbaar en niet altijd even
gemakkelijk te duiden. De ontwikkelingen volgen elkaar bovendien in een steeds hoger
tempo op, zo blijkt uit het overzicht dat dit hoofdstuk biedt.
Het is zaak in dit onderzoek in te zoomen op een aantal specifieke pijnpunten en op
zorgvuldige wijze op zoek te gaan naar praktische en werkbare oplossingen, doch tegelijkertijd het oog te houden op de ontstaansgeschiedenis, omdat deze behulpzaam, om niet
te zeggen richtinggevend, kan zijn bij het maken van keuzes in bedoelde zoektocht naar
oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten.
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HOOFDSTUK 3

Loon en loongarantieregeling

3.1

Inleiding en plan van behandeling

3.1.1

Inleiding

Loon vormt sinds mensenheugenis de essentiële tegenprestatie voor het verrichten van
arbeid door een natuurlijk persoon.1 De arbeidsovereenkomst is te kwalificeren als een
wederkerige overeenkomst waaruit twee hoofdverbintenissen voortvloeien: de verbintenis
tot betaling van loon door de werkgever en de verbintenis tot het verrichten van arbeid
door de werknemer.2
De balans die deze rechtsverhouding idealiter kenmerkt wordt ruw verstoord door insolventie van de werkgever, die immers, zoals de allereerste zin van de Faillissementswet
(artikel 1 lid 1 Fw) definieert, in geval van faillissement in een toestand is komen te verkeren
dat hij heeft opgehouden te betalen en daarom ook de loonbetalingsverplichting niet meer
kan nakomen. Bij surseance, die wordt verleend als de schuldenaar voorziet met betaling
van zijn schulden niet te kunnen voortgaan (artikel 214 lid 1 Fw), dreigt het evenzeer tot
niet nakoming van de verplichting tot betaling van het loon te komen.3
Nu heeft de betalingsonmacht van een onderneming vanzelfsprekend gevolgen voor al haar
schuldeisers, niet alleen voor de werknemers. Allen zullen streven naar voldoening van juist
hun vordering. Dat kan tot grote onrust onder de schuldeisers leiden en betekenen dat tal
van individuele verhaalprocedures worden gevoerd. Ook is het reëel te veronderstellen dat
schuldeisers die daad- of kapitaalkrachtiger zijn dan anderen eerder (of: een groter deel
van) hun vordering incasseren dan die anderen. Dit heeft de wetgever willen voorkomen.
Ten eerste door het in artikel 3:277 lid 1 BW opgenomen beginsel van de gelijkheid van
alle schuldeisers: de zgn. paritas creditorum.4 Schuldeisers hebben in principe alle een
gelijke rang, ongeacht de datum waarvan hun vordering dateert en ongeacht een eventueel
gelegd beslag.5 Ten tweede komt in het faillissementsrecht een belangrijke plaats toe aan
het fixatiebeginsel, dat ervan uitgaat dat alle bij een faillissement betrokken belangen per
1
2
3
4
5

Zie Jansen en Verburg 2014, hoofdstuk 1, met een inleidende beschouwing over de verhouding
tussen loon en arbeid aan de hand van onder meer de Bijbelse geschiedenis en het Romeinse
Recht.
Van Slooten 1999, p. 1.
Aan deze vorm van insolventie zal in dit hoofdstuk ook enige aandacht worden besteed, zij het
duidelijk minder prominent dan aan het faillissement.
Uitgebreid over de paritas creditorum: Verstijlen 1998, p. 15-18.
Oosterveen & Frenk/Verstijlen, in T&C Vermogensrecht (2015), artikel 3:277, aant. 1 onder a.
Uitzondering vormen de wettelijk geregelde voorrechten.
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datum faillissement worden gefixeerd (zowel ten aanzien van het actief als het passief).6
Dit wordt ook wel het hakbijleffect genoemd; er is in principe een cesuur tussen de
vorderingen die al bestonden op het moment van faillietverklaring en vorderingen die
nadien zijn ontstaan.7 Deze basisprincipes van het insolventierecht hebben een ordenend
effect, welke ordening nader wordt gerealiseerd door de benoeming van een onafhankelijke
buitenstaander (curator of bewindvoerder, onder toezicht van een rechter-commissaris), die
zorgt voor het centraal uitwinnen van het vermogen van de schuldenaar en voor verdeling
van het boedelactief onder de gezamenlijke schuldeisers.
Volstrekte gelijkheid van schuldeisers wordt in sommige gevallen echter toch onbillijk geacht,
waardoor aan bepaalde schuldeisers voorrechten worden toegekend of zij op andere wijze
worden gecompenseerd of tegemoetgekomen. Dit geldt in sterke mate voor de werknemer;
er bestaan enkele bijzondere regels in de Faillissementswet, het Burgerlijk Wetboek en de
Werkloosheidswet ten aanzien van de positie van de werknemer als schuldeiser. Voor een
deel zijn deze ingegeven door de beschermingsgedachte die het arbeidsrecht nu eenmaal
van oudsher kenmerkt ter compensatie van de als sociaal zwakker aangemerkte werknemer. Voor een ander deel echter ook door het belang dat een insolvente onderneming
en haar stakeholders er in veel gevallen bij hebben dat een werknemer op zijn beurt niet
ook onmiddellijk nakoming van zijn deel van de overeengekomen verplichtingen stopzet
of opschort en zijn werkzaamheden neerlegt, terwijl het in het belang van de boedel, en
daarmee indirect ook van de (overige) schuldeisers, kan zijn dat de activiteiten op zijn minst
voorlopig worden voortgezet, bijvoorbeeld omdat dit leidt tot een hogere opbrengst en/
of met het oog op een te arrangeren doorstart. Overigens zijn er ook regels die nu juist de
positie van de werknemer als schuldeiser achterstellen bij de overige schuldeisers, waarbij
met name wordt gedoeld op het 'niet langer' verschuldigd zijn van de transitievergoeding
in geval van zowel faillissement als surseance.8
In dit hoofdstuk wordt nagegaan op welke wijze het insolventierecht en het arbeidsrecht,
inclusief het daarop betrekking hebbende socialezekerheidsrecht, voorzien in bijzondere
regels voor (de betaling van) het loon c.a. en wat daarvan de ratio is (geweest). In het kader
van laatstgenoemd aspect, de ratio achter de regels, wordt nagegaan waarin die regels hun
oorsprong vinden: in de beschermingsgedachte ten behoeve van de werknemer of (ook)
in de continuïteitsgedachte die de belangen van veel meer belanghebbenden dan alleen
de werknemer op het oog heeft, zoals die van alle gezamenlijke schuldeisers, en daarmee
samenhangend, de maximalisatie van het actief. Daarbij zal ook uitgebreid worden bezien
hoe in de rechtspraktijk invulling aan deze regels wordt gegeven en of daarmee in voldoende
mate tegemoet wordt gekomen aan de twee genoemde principes: (arbeidsrechtelijke)
bescherming van de zwakkere partij en het (insolventierechtelijke) beginsel dat de opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers wordt geoptimaliseerd, waarbij het ook van
6
7
8
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Het fixatiebeginsel is in tal van wetsartikelen in de Faillissementswet terug te vinden, zie
bijvoorbeeld de artikelen 23, 24, 33, 131 Fw.
Nuancering hierop, die volgt uit HR 19 april 2013, NJ 2013, 29, m.nt. Verstijlen (Koot/Tideman
q.q.), komt in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde.
Aldus het met inwerkingtreding van de Wwz geïntroduceerde artikel 7:673c BW; hetzelfde geldt
overigens voor de vergoeding vanwege het niet tijdig aanzeggen, als bedoeld in artikel 7:668 lid 3
BW.
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3.1.2

belang kan zijn dat de ondernemingsactiviteiten nog enige tijd worden voortgezet. Ook
komt aan de orde de vraag waarom in andere gevallen nu juist ten nadele van werknemers
wordt afgeweken, zoals het geval is bij verschuldigde transitievergoedingen als antwoord
op voornoemde deelvragen is gegeven, wordt onderzocht op welke wijze de regelgeving
op efficiënte en aanvaardbare wijze beter kan worden afgestemd. Vanwege de ingrijpende
(want dwingende) Europese regelgeving op dit terrein, waarbij met name (doch niet
uitsluitend) aan de richtlijn in zake de bescherming van werknemers bij insolventie van
de werkgever moet worden gedacht,9 wordt bij de beantwoording van de voorliggende
onderzoeksvragen steeds direct nagegaan op welke wijze de betreffende Europese regels
hierop invloed uitoefenen.
3.1.2

Plan van behandeling

Er bestaat momenteel een beperkt aantal concrete regels dan wel regelingen in de Nederlandse wet, dat voor deze materie van belang is, omdat daarin ten behoeve (en in een
enkel geval ten nadele) van werknemers wordt afgeweken van de hoofdregel dat alle
schuldeisers in een faillissement gelijk worden behandeld, alsook omdat daarin wordt
voorzien in opvang van de nadelige gevolgen voor de werknemer van de deconfiture van
zijn werkgever.
Het gaat om:
●● artikel 40 lid 2 Fw;10
●● artikel 7:673c BW;
●● artikel 3:288 aanhef en sub e BW;
●● de loongarantieregeling van de artikelen 61 tot en met 68 WW.
Deze vier regels/regelingen zullen als ankerpunt voor de verdere bespreking van dit
onderwerp fungeren, wat leidt tot vier paragrafen over de deelonderwerpen die met
genoemde wetsbepalingen corresponderen:
●● Loon en insolventie (paragraaf 3.3);
●● Beëindigingsvergoeding en insolventie (paragraaf 3.4);
●● Bevoorrechting werknemersaanspraken (paragraaf 3.5);
●● Loongarantieregeling (paragraaf 3.6).
De volgorde is ingegeven door de gedachte dat logisch voorkomt eerst te bepalen welke
aanspraken een werknemer überhaupt nog heeft (paragrafen 3.3 en 3.4), vervolgens of
deze aanspraken bevoorrecht zijn boven andere vorderingen (paragraaf 3.5) en ten slotte
of en, zo ja, in hoeverre UWV deze aanspraken garandeert en overneemt (paragraaf 3.6).

9
10

Richtlijn 2008/94/EG, PbEU 2008, L 283/36.
Er is voor gekozen de in artikel 239 Fw geregelde pendant van art. 40 Fw, betreffende surseance,
niet afzonderlijk te bespreken, maar slechts daar waar dat van belang is aan de orde te stellen.
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De vier paragrafen zullen overigens nog vooraf gegaan worden door een afzonderlijke
beschouwing (paragraaf 3.2) over het algemene insolventierechtelijke onderscheid dat
grosso modo kan worden gemaakt tussen de verschillende categorieën schulden:
● boedelschulden, die vóór andere schulden, zonder verificatie, door de curator zullen
moeten worden voldaan;
● faillissementsschulden, die in beginsel uitsluitend via verificatie tot voldoening kunnen
komen;
● niet-verifieerbare schulden.
In de vier vervolgparagrafen zal allereerst, steeds aan de hand van wetsgeschiedenis,
rechtspraak en literatuur, worden nagegaan wat de ratio achter de betreffende regels
is. Vervolgens komt telkens – bij wijze van inhoudelijke uitwerking van de onderzochte
regel(s) – de personele, de materiële en respectievelijk de temporele werkingssfeer ervan
aan orde: op wie zijn de regels precies van toepassing, wat houden zij in en over welke
periode strekken zij zich uit?11 Bezien zal worden waar de regelingen van elkaar verschillen
en elkaar overlappen.
In paragraaf 3.7 wordt gesignaleerd welke principiële en praktische problemen zich
voordoen en worden suggesties gedaan voor verbeteringen, waarna met een conclusie
wordt afgesloten.
3.2

Boedelschulden en faillissementsschulden

In de Faillissementswet is geregeld dat vanaf de dag der faillietverklaring (artikel 40 lid 2
Fw) het loon en de met de arbeidsovereenkomst samenhangende premieschulden als
boedelschuld worden aangemerkt.12 Voor boedelschulden bestaat geen wettelijke definitie.
Wel is er in de memorie van toelichting uit 1890 het volgende over gezegd:
"Boedelschulden zijn die schulden, welke eene onmiddellijke aanspraak op den boedel geven,
welke, als komende ten laste van de curator in zijne qualiteit, door deze onmiddellijk uit den
boedel moeten worden voldaan, zonder dat daarvoor verificatie noodig is."13

De grondslag van het fenomeen boedelschuld kan gevonden worden in de opvatting, dat
schulden die de curator maakt ten behoeve van de door hem te behartigen belangen (van
met name de gezamenlijke schuldeisers, preferent en concurrent), moeten worden voldaan
vóórdat die belangen zelf aan bod komen.14 Daarmee kunnen boedelschulden worden
onderscheiden van gewone faillissementsschulden en worden zij vóór laatstgenoemde
vorderingen voldaan (ongeacht eventuele preferenties, waarop later wordt teruggekomen).
Voor de verdere invulling en uitleg van het begrip boedelschuld moet te rade worden gegaan
bij de rechtspraak van de Hoge Raad. In de literatuur is hier door anderen uitgebreid bij
11
12
13
14
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Dit geldt voor de paragrafen 3.3, 3.5 en 3.6; paragraaf 3.4. leent zich minder voor het onderscheid
in verschillende werkingssferen als hier bedoeld.
In surseance geldt dezelfde regel: vanaf de aanvang der surseance af zijn loon en de met de
arbeidsovereenkomst samenhangende premieschulden boedelschuld (artikel 239 lid 3 Fw).
Kortmann en Faber I 1994, p. 384 (MvT bij artikel 28 Fw).
Verstijlen 1998, p. 165.
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stilgestaan,15 maar vanwege het feit dat de Hoge Raad in 2013 in het spraakmakende arrest
Koot/Tideman van zijn oorspronkelijke opvatting c.q. definitie van het begrip boedelschuld
is teruggekomen, hetgeen ook in het licht van de positie van werknemers belangwekkend
is, dient enige bijzondere aandacht aan deze ontwikkeling te worden gegeven.16 Daaraan
kan worden toegevoegd dat de spreekwoordelijke kruitdampen in de vakliteratuur en de
gevolgen voor de insolventiepraktijk nog niet geheel zijn opgetrokken en er nog behoefte
is aan nadere duiding.17
Tot boedelschuld werden tot het arrest Koot/Tideman schulden gerekend, die (i) hetzij als
zodanig door de wet waren aangewezen, (ii) hetzij door toedoen of nalaten van de curator
waren ontstaan, althans aan de boedel konden worden toegerekend. Het laatste werd wel
het 'toedoen-criterium' genoemd en kon al lange tijd op forse kritiek rekenen, omdat dit
criterium, volgens critici, te snel leidde tot de ongewenste kwalificatie als boedelvordering.
Het ging hierbij immers vaak ook om acties van de curator in het belang van de boedel,
waarvan moeilijk kon worden ingezien hoe de curator anders had moeten handelen.
Anders gezegd, waarom werden deze aanspraken niet gewoon als lager gerangschikte
faillissementsvorderingen aangemerkt?18 Ter verduidelijking: het ging in de aan de Hoge
Raad voorgelegde zaken onder meer om de ontruimingsverplichting die ontstond doordat
de curator was overgegaan tot het beëindigen van een huurovereenkomst en om de zgn.
affinancieringverplichting van pensioenaanspraken ('backservice') die ontstond doordat
de curator een arbeidsovereenkomst opzegde.19 In beide gevallen werden deze aanspraken
als boedelschulden aangemerkt, al handelde de curator in het belang van de boedel door
de huur- en arbeidsovereenkomsten op de voet van respectievelijk artikel 39 en 40 Fw
op te zeggen.
In Koot/Tideman ging het ook om een huurovereenkomst die door de curator was opgezegd,
waarna de verhuurder aanspraak maakte op vergoeding van schade aan de buitengevel
en de deuren van het pand, die voorafgaand aan het faillissement door de gefailleerde
huurder was veroorzaakt. De verhuurder stelde dat sprake was van een boedelschuld, op
grond van het toedoen-criterium, omdat de schadevergoedingsverplichting eerst door de
opzegging door de curator was ontstaan.
De Hoge Raad oordeelde echter, uitgebreid gemotiveerd, dat dit niet strookt met een juiste
uitleg van de regels in de Faillissementswet. Hij zette allereerst uiteen wat de regels ten
aanzien van het door de curator al dan niet gestand doen van wederkerige overeenkomsten
behelsden, zoals geregeld in de artikelen 37 en 37a Fw, en besteedde daarna aandacht aan
de regels van artikel 39 en 40 Fw:
"3.6.2. Indien de gefailleerde ten tijde van de faillietverklaring huurder of werkgever is,
zijn de huur, het loon en de premieschulden op grond van art. 39 en 40 Fw vanaf de dag
15
16
17
18
19

Boekraad 1997 en Verstijlen 1998, p. 165-189.
HR 19 april 2013, NJ 2013, 291 (Koot/Tideman q.q.), m.nt. Verstijlen en JOR 2013/224, m.nt. Boekraad.
In kritisch-beschouwende zin bijvoorbeeld: Schaink 2014.
Zie de conclusie van A-G Wissink onder het Koot/Tideman-arrest (2.7.1 e.v.) voor een uitgebreid
overzicht van het debat hierover in de rechtsliteratuur.
HR 28 september 1990, NJ 1991, 305, m.nt. Van Schilfgaarde (de Ranitz q.q./Ontvanger) en HR
12 november 1993, NJ 1994, 229, m.nt. Kleijn (Frima q.q./Blankers).
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van de faillietverklaring boedelschuld, zulks in afwijking van de hiervoor in 3.6.1 vermelde
hoofdregel. Het gaat hier om een uitzondering om redenen van billijkheid (Van der Feltz I,
p. 419, 420 en 428). Deze uitzondering brengt mee dat de curator die in het belang van de
boedel geen verdere uitvoering aan de lopende huur- of arbeidsovereenkomst wenst te
geven, deze overeenkomst dient op te zeggen teneinde te voorkomen dat de boedelschuld
ter zake van de daaruit voortvloeiende huur, loon of premieschulden oploopt. Art. 39 en 40
Fw verklaren hem tot deze opzegging bevoegd, mits hij daarbij de in die artikelen genoemde
termijnen in acht neemt. Door die opzegging ontstaat (dus) geen schadeplichtigheid (Van der
Feltz I, p. 423, en HR 14 januari 2011, LJN BO3534, NJ 2011/114 («JOR» 2011/101, m.nt. JJvH).
Indien de curator besluit de huur- of arbeidsovereenkomst te beëindigen, is derhalve slechts
sprake van een boedelvordering met betrekking tot de huur, het loon of de premieschulden
die verschuldigd zijn gedurende een beperkte periode na de faillietverklaring."

Volgens de Hoge Raad past het niet in het stelsel van de Faillissementswet dat, wanneer
een curator in het belang van de boedel (in dit geval:) de huur beëindigt, de schadevergoedingsverplichting die in verband met de huurbeëindiging ontstaat, een boedelschuld
is op de enkele grond dat zij is ontstaan als gevolg van een rechtshandeling – en dus door
toedoen – van de curator, nu daarmee, aldus nog steeds de Hoge Raad, een uitzondering
zou worden gemaakt op de hoofdregel dat als een curator er in het belang van de boedel
voor kiest geen uitvoering te geven aan een reeds voor de faillietverklaring aangegane
overeenkomst, slechts een concurrente vordering voor de wederpartij resteert,20 en ook op
het hieraan ten grondslag liggende beginsel van de gelijkheid van schuldeisers. Geen boedelschuld dus, maar een "gewone" concurrente faillissementsvordering voor de verhuurder.
De Hoge Raad legt verder uit:
"3.7.1. Deze uitkomst strookt ook met hetgeen volgt uit de Faillissementswet met betrekking
tot boedelschulden. Op grond van die wet zijn boedelschulden slechts die schulden die een
onmiddellijke aanspraak geven jegens de faillissementsboedel hetzij ingevolge de wet, hetzij
omdat zij door de curator in zijn hoedanigheid zijn aangegaan, hetzij omdat zij een gevolg
zijn van een handelen van de curator in strijd met een door hem in zijn hoedanigheid na te
leven verbintenis of verplichting. Onder het aangaan van een schuld door de curator in deze
zin is te verstaan dat de curator deze schuld op zich neemt bij een rechtshandeling, doordat
zijn wil daarop is gericht (art. 3:33 en 35 BW)."

De Hoge Raad ging in 2013 dus "om". Boedelschulden ontstaan sinds dit arrest, zo luidt
de conclusie, slechts:
(i) krachtens de wet (deze ontstaansgrond blijft ongewijzigd);
(ii) indien de curator deze zijn hoedanigheid aangaat (bijvoorbeeld omdat hij een
faillissementsmedewerker voor de afwikkeling van het faillissement aantrekt of een
taxateur inschakelt); of
(iii) indien hij in strijd handelt met een na te komen verbintenis of verplichting.
Met dit arrest is het toedoen-criterium ten grave gedragen en het begrip boedelschuld
beperkt.

20
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Aan boedelschulden die krachtens de wet ontstaan (categorie (i)) is derhalve, als gezegd, niets
veranderd. Dit zijn er overigens niet veel: de meest bekende zijn het loon van werknemers
op de voet van artikel 40 lid 2 Fw en de huur over drie maanden op grond van artikel 39 Fw.
Overigens werd in dit verband onderscheid gemaakt tussen eigenlijke en oneigenlijke
boedelschulden, waarbij als eigenlijke boedelschulden werden aangemerkt die vorderingen
die door het gememoreerde toedoen (of nalaten) van de curator waren ontstaan; deze
vorderingen werden als vanzelfsprekende (vandaar: eigenlijke) aanspraken op de boedel
bestempeld, omdat geen wederpartij nog een overeenkomst met een curator zou willen
aangaan als een daaruit ontstane vordering niet meer dan een faillissementsvordering
zou opleveren, waarvan het – zo leert de praktijk – maar zeer de vraag is of deze wordt
voldaan. Ik zou menen dat dit onderscheid nog altijd kan worden gemaakt, maar nu
dan ter onderscheiding van de boedelschulden die zijn ontstaan op een van de onder
(ii) of (iii) genoemde gronden uit het arrest (ten opzichte van de onder (i) bedoelde, bij
wet bepaalde, categorie). In het vervolg wordt daarom dit terminologische onderscheid
gehandhaafd. Op het eerste oog kan het voorts opmerkelijk worden genoemd dat juist
de niet in de wet geregelde boedelschulden als ‘eigenlijk’ zijn aangemerkt en de wel in
de Faillisementswet als boedelschuld aangemerkte vorderingen (waaronder het loon ex
artikel 40 Fw) als 'oneigenlijk'. Van Galen wees er echter terecht op dat dit zo vreemd
niet is, omdat de Faillisementswet niet een eigen systeem schept, zoals het Burgerlijk
Wetboek, maar slechts bepalingen bevat zonder welke een andere regeling zou gelden of
onduidelijkheid zou bestaan.21
Het arrest Koot/Tideman kent voorts een tweede belangwekkend aspect: het begrip
faillissementsschuld is eveneens herzien. Voorheen gold dat die schuld moest bestaan op
het tijdstip van de faillietverklaring, maar nu geldt voor de faillissementsschuld dat zij
ook na de faillietverklaring mag zijn ontstaan, mits zij voortvloeit uit een reeds ten tijde
van de faillietverklaring bestaande rechtsverhouding. Op basis hiervan werd de schadeclaim van de verhuurder in deze kwestie als concurrente vordering in het faillissement
aangemerkt. Dit vormt een nuancering van het eerder aangestipte "hakbijl-effect" en kan
zelfs als een breuk met het verleden worden beschouwd. Boekraad verkoos overigens
al eerder de term faillissementsschulden boven pre-faillissementsschulden, omdat het
voorvoegsel 'pre' veronderstelde dat de betreffende schuld altijd, oftewel per definitie,
voor het faillissement moet zijn ontstaan, terwijl dat naar zijn oordeel niet per se het geval
zou hoeven te zijn, waarmee hij, naar inmiddels is gebleken, een vooruitziende blik heeft
gehad.22 Ik sluit mij bij de door hem gekozen terminologie aan en zal de toevoeging "pre"
verder achterwege laten, al maakt deze nog wel van het merendeel van de gepubliceerde
rechtspraak en literatuur deel uit.
Het belang van dit arrest is ook voor de uit (beëindiging van) arbeidsovereenkomsten
voortvloeiende aanspraken van een werknemer evident, nu de Hoge Raad in het arrest
zo onomwonden de koppeling maakt tussen de regels betreffende de huurovereenkomst

21
22

Van Galen, WPNR 1996/6225.
Boekraad 1997, p. 7 (en de daar genoemde noot 6).
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en de arbeidsovereenkomst, oftewel artikel 39 en 40 Fw. Op de precieze consequenties
daarvan kom ik later terug.
Een derde en laatste categorie schulden die in geval van faillissement kan worden onderscheiden betreft de zgn. niet verifieerbare vorderingen: hier gaat het om vorderingen
die voortvloeien uit verbintenissen van de schuldenaar die ná de faillietverklaring zijn
ontstaan, maar waarvoor de boedel niet aansprakelijk is, althans slechts 'voor zover deze
ten gevolge daarvan is gebaat' (aldus artikel 24 Fw). Tot deze categorie werd bijvoorbeeld
ook gerekend de vordering van de door de curator ontslagen werknemer uit hoofde van
een voorafgaand aan het faillissement gesloten Sociaal Plan. Deze vordering is in 1990 door
de Hoge Raad in zijn Van Gelder Papier-arrest23 gekwalificeerd als een niet verifieerbare.
Zij resulteert aldus in een oninbare vordering, doordat zij noch boedelschuld is, noch een
voor verificatie vatbare vordering. Ook hier is de vraag wat de gevolgen van het arrest Koot/
Tideman voor deze categorie vorderingen zijn: kan nu worden gesteld dat deze vordering
voortvloeit uit een voorafgaand aan het faillissement al bestaande rechtsverhouding zodat
deze derhalve alsnog 'promoveert' van een niet-verifieerbare vordering naar een (preferente)
faillissementsvordering? Een antwoord op deze vraag wordt gegeven in paragraaf 3.4.
3.3

Loon en faillissement

3.3.1

De ratio van artikel 40 lid 2 Fw

Nu zal allereerst worden nagegaan waarom in de wet is geregeld dat loon van de dag der
faillietverklaring boedelschuld is. De betreffende regel staat al van meet af aan – dus vanaf
de inwerkingtreding in 1896 – in artikel 40 Fw.24 Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat dit
een welbewuste keuze is geweest. De memorie van toelichting bij dit artikel begint met
te verwijzen naar de daaraan voorafgaande, vergelijkbare regeling van artikel 39 Fw, die
ziet op de gevolgen van het faillissement voor de huurovereenkomst. Dat artikel bepaalde
(en bepaalt nog altijd) dat de huurprijs van de dag der faillietverklaring af evenzeer als
boedelschuld wordt aangemerkt (hetgeen nog altijd geldend recht is). Daarnaast kan, aldus
artikel 39 Fw, de huurovereenkomst niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd, maar
uitsluitend met inachtneming van een geldende opzegtermijn, met dien verstande dat een
opzegtermijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn. Dit is de huurrechtelijke
pendant van artikel 40 lid 1 Fw, dat de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst maximeert.
Het gaat in artikel 39 Fw immers om de in bepaalde opzichten met de arbeidsovereenkomst
vergelijkbare situatie25 waarin degene die in het kader van een wederkerige overeenkomst
een roerende of onroerende zaak ter beschikking stelt (in plaats van de diensten die de
werknemer verleent) zich geconfronteerd ziet met het faillissement van degene die de daar
tegenover staande betalingsverplichting heeft, namelijk tot betaling van huur (in plaats van
het door de werkgever te betalen loon). Expliciet is in de memorie van toelichting over deze
regeling overwogen dat het promoveren van de vordering van de huurder tot boedelschuld
enerzijds en het garanderen van inachtneming van een gepaste opzegtermijn anderzijds,
23
24
25
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HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662, m.nt. PvS (Van Gelder Papier).
Letterlijk luidde de tekst: "Van den dag der faillietverklaring af is het salaris boedelschuld", Van
der Feltz I, p. 428.
Dat er ook wezenlijke verschillen bestaan, constateerde Schaink al in TvI 2014/2.
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de curator niet alleen de mogelijkheid geeft het gehuurde nog enige tijd ten behoeve van
de boedel aan te houden, maar ook dat daardoor het belang van de verhuurder wordt
gediend, omdat hij de zekerheid verkrijgt dat de curator hem "zoolang de overeenkomst
met den boedel voortloopt, den huurprijs zal voldoen".26 Aan het feit dat die zekerheid er
niet is (het komt immers geregeld voor dat er onvoldoende actief in de boedel is om zelfs
maar de boedelschuldeisers te voldoen: de zgn. negatieve boedel) wil ik niet te zwaar
tillen, nu een feit blijft dat de kans op voldoening aanzienlijk toeneemt door de huur- en
loonvordering als boedelschuld te kwalificeren. Wel problematisch was de ook voor de
arbeidsovereenkomst relevante, maar mijns inziens evident onzuivere redenering van de
minister dat het alleszins billijk zou zijn dat de huur vanaf de faillissementsdatum integraal
uit de boedel voldaan zou worden, omdat – geparafraseerd – de niet-opzegging door de
curator zou aantonen dat deze de huur vooralsnog ten behoeve van de boedel wenst aan te
houden. Ik noem dat onzuiver, omdat ook in het geval de curator wel direct tot opzegging
overgaat de huur dan toch als boedelschuld wordt aangemerkt, zonder dat de curator
deze wenst aan te houden. De curator kan eenvoudigweg niet tot een eerder einde van de
huurovereenkomst komen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de arbeidsovereenkomst.
Over de arbeidsovereenkomst wordt aansluitend in de memorie van toelichting gezegd
dat daarvoor dezelfde redenen pleiten. Eerst wordt door de minister aangegeven, dat door
de bestaande rechtsonzekerheid de belangen van hen "die meestal van hunne dienstbetrekkingen moeten leven ten zeerste worden geschaad". Daarom waarborgt artikel 40 Fw,
"dat zij althans gedurende zes weken hunnen betrekkingen behouden27, en verzekert den
curator gedurende dezelfde tijd eene hulp die hij misschien moeilijk zal kunnen missen."28
Daaraan is toegevoegd dat de termijn van zes weken niet ruimer kon worden genomen
"om den boedel niet te zeer te belasten voor het geval de curator de diensten der bedoelde
personen kan ontberen". Er valt derhalve zeer wel iets voor te zeggen, juist ook gezien de
verwijzing door de minister naar de overwegingen ter zake met betrekking tot artikel 39
Fw, dat er toentertijd een rechtstreeks verband bestond tussen de keuze voor een maximale
opzegtermijn en het feit dat het loon als boedelschuld werd aangemerkt. Dat betekent
dat een connectie werd gelegd tussen de bepaling dat beide partijen uitsluitend konden
opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn (met een maximum van zes
weken) en de bepaling dat loon als boedelschuld wordt aangemerkt. De ratio hierachter
is niet alleen te vinden in de noodzakelijk geachte tegemoetkoming aan de werknemer,
gezien diens economisch afhankelijke positie (beschermingsgedachte), maar ook in de
belangen van de gezamenlijke schuldeisers – en namens hen de curator – nu zij er zeker
van konden zijn dat de werknemer nog zekere tijd beschikbaar zou blijven werkzaamheden
te verrichten (de continuïteitsgedachte), omdat ook de werknemer een opzegtermijn in
acht zou moeten nemen en bovendien minder snel tot opzegging zou overgaan vanwege
de vergrote kans dat zijn loon zou worden voldaan.

26
27
28

Van der Feltz I, p. 419.
Dit lijkt op een onjuiste lezing van de wettekst te berusten: de opzegtermijn is immers slechts
gemaximeerd op zes weken en kan dus wel korter zijn, namelijk als er een kortere ‘gebruikelijke
of overeengekomen termijn’ van toepassing is.
Van der Feltz I, p. 428.
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Naar mijn overtuiging sluit deze tweeledige ratio meer dan een eeuw later niet meer
goed aan bij de heden ten dage over en weer bestaande belangen. Ik voer daartoe twee
argumenten aan.
Allereerst – maar dat bezwaar geldt in feite al van meet af aan – mis ik het onderscheid
tussen enerzijds loon dat is verschuldigd aan werknemers wier arbeidsovereenkomst meteen
is opgezegd (vanzelfsprekend met inachtneming van de opzegtermijn) en die geen werkzaamheden meer hoeven te verrichten, en anderzijds het loon dat toekomt aan werknemers
die nog enige tijd door de curator worden ingezet. In dat licht is het vermeldenswaard dat
bij het inmiddels in de vergetelheid geraakte Voorontwerp Insolventiewet uit 2007 ook bij
de aard en omvang van boedelschulden is stilgestaan, en meer in het bijzonder ook bij het
hier aangestipte onderscheid.29 Een van de weloverwogen doelstellingen van de commissie
met dit voorontwerp betrof namelijk de terugdringing van het in de loop der tijden sterk
toegenomen aantal boedelschulden, dankzij de gememoreerde jurisprudentie van de Hoge
Raad (toen nog in verband met het toedoen-criterium).30 De commissie koos er in dat kader
onder meer voor onderscheid te maken tussen enerzijds het loon dat is verschuldigd voor
de arbeid die was verricht met instemming van de bewindvoerder (de indertijd beoogde
nieuwe algemene benaming voor voormalige curatoren en bewindvoerders in surseance)
en anderzijds overige aanspraken van een werknemer, waaronder diens recht op loon
over de opzegtermijn. De eerste categorie bleef in de voorstellen van de commissie een
boedelvordering en de andere werd bestempeld als zgn. insolventievordering, een met
faillissementsvorderingen vergelijkbare aanspraak, zij het dat deze insolventievordering
dus ook aanspraken van ná het faillissement omvatte. Daarmee bleek de commissie op
dat moment – in het pre Koot/Tideman-tijdperk – haar tijd vooruit te zijn geweest. De
gekozen oplossing was en is nog altijd interessant, alleen al omdat er zo ondubbelzinnig
een keuze werd gemaakt ten aanzien van de positie van de werknemers, althans wat hun
loonaanspraken betreft. Dit onderscheid is naar mijn mening ook gerechtvaardigd, nu de
curator er in veel gevallen nu juist niet voor kiest nog van de diensten van de werknemer
gebruik te maken en onmiddellijk opzegt. Sneller een einde maken aan de arbeidsovereenkomst is voor de curator echter niet mogelijk, dus moeilijk vol te houden valt dat de
vordering ontstaat doordat hij een bepaalde verplichting aangaat of in strijd handelt met
een door hem na te leven verplichting (boedelschuldcategorieën (ii) en (iii)). Volgens het
nieuwe criterium van de eigenlijke boedelschuld zou deze loonaanspraak dus slechts een
faillissementsschuld opleveren, nu het loon in geen van de twee thans bestaande categorieën
valt. Is er dan nog wel voldoende reden de loonvordering vervolgens toch via artikel 40
lid 2 Fw als (oneigenlijke) boedelschuld aan te blijven merken? Ik zou menen dat dit in
ieder geval niet geldt voor het loon over de opzegtermijn in gevallen waarin de curator
geen behoefte meer heeft aan de werkzaamheden van de werknemer, en de boedel dus
ook niet gebaat is bij het enkele feit dat de werknemer nog enige tijd op de payroll staat.
Het tweede argument betreft de beschermingsgedachte. Met het bestaan van de later te
bespreken loongarantieregeling is die functie van artikel 40 lid 2 Fw achterhaald. Bedoelde
regeling verzekert de werknemers immers in belangrijke mate van nakoming van deze
29
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40
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betalingsverplichtingen door UWV; het opwaarderen van het loon over de opzegtermijn
tot boedelschuld in de Faillissementswet biedt de werknemer in zoverre dus al geen
versterkte positie meer. De enige die hierdoor 'beschermd' wordt, is UWV. Daar komt bij
dat arbeidsovereenkomsten die de curator niet opzegt en in sommige gevallen zelfs nog
aangaat, ook zonder wettelijke kwalificatie (waardoor het oneigenlijke boedelschulden
zijn geworden) waarschijnlijk al aan te merken zouden zijn als eigenlijke boedelschulden,
omdat de curator welbewust nalaat deze op te zeggen (categorie (iii)) dan wel deze
arbeidsovereenkomsten aangaat (categorie (ii)). De indeling van de gevallen in laatstgenoemde categorie is na het arrest Koot/Tideman overigens gemakkelijker te verdedigen
dan de eerste. Het is hoe dan ook vooral het belang van UWV, met zijn regresrecht uit
hoofde van de overname van loonbetalingsverplichtingen,31 dat hier speelt. In zoverre is
de beschermingsgedachte achter artikel 40 lid 2 Fw inmiddels achterhaald.
Als bij dit alles ook nog eens de begrijpelijke wens tot terugdringing van het aantal
boedelschulden wordt betrokken, dan ligt het voor de hand loon na het faillissement niet
meer per definitie als boedelschuld aan te merken. Ik kom hier in paragraaf 3.7 nader op
terug, nadat ook de andere regelingen in kaart zijn gebracht.
3.3.2

Reikwijdte werknemersaanspraken op grond van artikel 40 lid 2 Fw

a. Personele werkingssfeer
Het loon is vanaf de datum van faillissement boedelschuld, aldus – samengevat – lid 2 van
artikel 40 Fw en in lid 1 wordt voorts de term 'werknemers in dienst van de gefailleerde'
gebezigd. Het gaat dus om loonafspraken van werknemers, maar hoe moet dit werknemersbegrip worden uitgelegd? De Hoge Raad heeft in 2000 geoordeeld,32 mede op basis van de
wetsgeschiedenis van dit artikel, dat het loonbegrip in de Faillissementswet niet afwijkt
van het loonbegrip in het Burgerlijk Wetboek (dat daarin overigens niet is gedefinieerd).33
In dat arrest sloot de Hoge Raad zich aan bij de conclusie van de advocaat-generaal die
zich niet beperkte tot het begrip loon in de zin van salaris, maar het onder verwijzing
naar de wetsgeschiedenis ruimer formuleerde door te stellen dat deze wetsgeschiedenis
uitwijst dat de wetgever op dit punt geen diversiteit van begrippen wenste.34 Dit is nog
altijd staande jurisprudentie.35
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Artikel 66 lid 1 WW; aan UWV werd in 2006 aanvankelijk zelfs een superpreferente status (gelijk
aan de fiscus) verleend aan deze regresvordering (met andere woorden; UWV kreeg een nog
hogere voorrang dan de werknemer zelf zou hebben gehad), Stb. 2006, 303; dit bleek ten dele
een vergissing, die is rechtgezet. Het superpreferente karakter is beperkt tot de aanspraak op door
de werkgever verschuldigde premies op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen,
zie Stb. 2007, 545 en Kamerstukken II 2007/08, 31 080, nr. 6.
HR 3 december 1999, NJ 2000, 53 (LISV/Wilderink) en JOR 2000/17, m.nt. Boekraad.
Van Slooten, in T&C Arbeidsrecht 2010, artikel 7:617 BW, aant. 1.
NJ 2000, 53, conclusie A-G Strikwerda onder 12, met onder meer de volgende verwijzing: Vgl.
S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, wetswijzigingen,
1995, blz. 103–123, i.h.b. blz. 104/105; S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de
Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz, I, 1994, blz. 427–430.
Zie ook Schaink 2017, p. 59.

41

3.3.2

Hoofdstuk 3 / Loon en loongarantieregeling

Dat zou betekenen dat, naast het loonbegrip, ook het werknemersbegrip in artikel 40 Fw
overeenkomt met dat in het BW. Hoewel in de wetgeschiedenis geen expliciete bevestiging
van de conclusie in de vorige zin kan worden gelezen, lijkt de constatering dat geen andere
bedoeling bestond mij juist. De discussie eind 19e eeuw omtrent de verkorting van de voor
arbeidsovereenkomsten geldende opzegtermijnen onderschrijft dit, hoewel bedacht moet
worden dat de Wet op de arbeidsovereenkomst toen nog (net) niet bestond. Overtuigender
bewijs van de stelling dat door de wetgever in artikel 40 Fw consequent aansluiting is
gezocht bij arbeidsrechtelijke begrippen in het Burgerlijk Wetboek kan gevonden worden
in de nadien doorgevoerde wijzigingen in terminologie, bijvoorbeeld toen in zowel het
Burgerlijk Wetboek als de Faillissementswet de term arbeider in werknemer werd veranderd
en dienstbetrekking in arbeidsovereenkomst.36 Dit ondersteunt in elk geval de heden ten
dage levende overtuiging dat hiertussen geen verschil bestaat. Dit betekent dat in de
Faillissementswet is aangesloten bij het civielrechtelijke begrip werknemer.
b. Materiële werkingssfeer
Allereerst wijs ik opnieuw op het verschil tussen eigenlijke en oneigenlijke boedelschulden.
Het gaat hier om de vraag wat als oneigenlijke boedelschuld kan worden beschouwd, omdat
het als 'loon' in de zin van artikel 40 lid 2 Fw wordt beschouwd en daarmee krachtens de
wet de status van boedelschuld verwerft.
Ter afbakening: een voorbeeld van een eigenlijke boedelschuld, die weliswaar verband
houdt met de arbeidsovereenkomst, maar niet voortvloeit uit artikel 40 lid 2 Fw, is de
vordering in verband met onregelmatige opzegging door de curator. Deze vordering is
niet als loon aan te merken, maar ontstaan doordat de curator in strijd heeft gehandeld
met een verplichting, namelijk in dit voorbeeld de verplichting de opzegtermijn in acht
te nemen. Beltzer bestempelt de gefixeerde schadevergoeding niettemin als afgeleide van
loon en deze vordering dientengevolge via artikel 40 lid 2 Fw als boedelschuld.37 Bij de
huidige stand van zaken is dit uiteindelijk, ook na Koot/Tideman, nog altijd lood om oud
ijzer. Een ander, verouderd voorbeeld is de vergoeding vanwege kennelijk onredelijk ontslag
door de curator. Het wordt hier toch genoemd, omdat de Hoge Raad in het betreffende
arrest (Van Gelder Papier) sprak van "analogische toepassing" van artikel 40 Fw, hetgeen
door mij, met Schaink,38 als ongelukkig wordt bestempeld, nu dit onterecht de indruk kan
wekken dat het toch een uit de wet voortvloeiende, oneigenlijke boedelschuld betreft, met
– na Koot/Tideman – vrij wezenlijke gevolgen. Ik meen dat dit niet werkelijk de bedoeling
van de Hoge Raad kan zijn geweest en dat het ervoor moet worden gehouden dat deze
specifieke vordering indertijd als eigenlijke boedelschuld werd gekwalificeerd, omdat zij
door toedoen van de curator ontstond. Ook een contractuele vergoeding die verschuldigd
wordt doordat een curator een werknemer aan zijn concurrentiebeding houdt, kan worden
geacht een eigenlijke boedelschuld te zijn. Het ligt voor de hand te oordelen dat dit ook geldt
voor de door de rechter op grond van artikel 7:653 lid 5 Burgerlijk Wetboek toegewezen
36
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Kamerstukken II 1995/96, 24 770, nrs. 1-3.
Beltzer, in T&C Arbeidsrecht 2010, artikel 40 Fw, aant. 3.
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vergoeding.39 Ontslagvergoedingen, van welke aard ook (transitievergoeding, billijke
vergoeding of anderszins), vallen hoe dan ook niet onder het loonbegrip van artikel 40
lid 2 Fw; deze komen in de volgende paragraaf over beëindigingsvergoedingen aan de orde.
Welke aanspraken vallen dan wel onder het loonbegrip van artikel 40 lid 2 Fw? Dit loonbegrip is, als vastgesteld, identiek aan het loonbegrip van artikel 7:610 lid 1 BW.40 Loon
is datgene wat als bedongen tegenprestatie voor de arbeid door de werkgever aan de
werknemer verschuldigd is of zal zijn.41 Onder loon valt alleen de tegenprestatie van de
werkgever voor de door de werknemer verrichte arbeid, waardoor fooien van derden
niet tot het loonbegrip behoren.42 Ook pensioen is geen loon in de zin van het Burgerlijk
Wetboek.43 Indien sprake is van vrijwilligerswerk en er weliswaar aanspraak bestaat op
een vrijwilligersvergoeding, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst en daarmee
ook geen aanspraak uit hoofde van artikel 40 Fw jegens de boedel. Het loonbegrip wordt
niettemin ruim uitgelegd, met voorgaande kanttekeningen, en over het algemeen bestaat
hierover weinig discussie.
Onder loon in de zin van artikel 40 lid 2 Fw vallen derhalve ook alle emolumenten, zoals
vakantiebijslag en dertiende maand.44 Ook overwerkvergoeding, bonus en winstaandeel
worden tot loon in deze zin gerekend.45
De vraag is wel nu of dit ook geldt voor uitbetaling van bij het einde van de arbeidsovereenkomst openstaande vakantiedagen. Het antwoord daarop luidde bevestigend, aldus de
Hoge Raad in 1999: bij het einde van de arbeidsovereenkomst openstaande vakantiedagen,
ongeacht of deze voor of na het faillissement zijn opgebouwd, leverden een boedelschuld
op.46 De redenering was hierbij dat deze als loon in de zin van artikel 7:641 BW moeten
worden aangemerkt,47 welke vordering eerst opeisbaar wordt door het beëindigen van het
dienstverband. De vraag is of hierin wijziging is gekomen na het arrest Koot/Tideman en
werd opgeworpen vanuit de gedachte dat de Hoge Raad in dit arrest expliciet afstand nam
van onder meer het standpunt dat de backserviceverplichting – ontstaan door toedoen
(lees: opzegging) zijdens de curator – als boedelschuld zou moeten worden aangemerkt.
Zou dat dan niet ook gelden ten aanzien van vakantiedagen, die immers pas opeisbaar
worden doordat de curator opzegt? Het antwoord luidt echter: nee, want het ging en gaat
hier nog altijd om een boedelschuld in de categorie (i), voortvloeiend uit de wet. Immers,
uitbetaling van vakantiedagen valt onder het loonbegrip, zo valt uit eerdere rechtspraak
39
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Aldus Schaink in SDU Commentaar Insolventierecht 2010, art. 40 Fw, onderdeel C.6 waarin hij wijst
op: noot Loesberg bij Ktr. Den Haag 12 december 2001, JOR 2002/42, JAR 2002/5; vergelijkbaar:
Ktr. Amsterdam 31 augustus 2000 en 7 juni 2001, JOR 2002/41, m.nt. Loesberg.
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HR 18 december 1953, NJ 1954, 242 (Zaal/Gossink), nadien bevestigd in HR 12 oktober 2001,
NJ 2001, 635; JAR 2001, 217 (Huize Bethesda/Van der Vlies), zie ook Verhulp, in T&C Arbeidsrecht,
art. 7:610 BW, aant. 2.
HR 18 december 1953, NJ 1954, 242 (Zaal/Gossink) en HR 2 maart 2001, JAR 2001/58, aldus:
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HR 3 december 1999, NJ 2000, 53; JOR 2000/17, m.nt. Boekraad.
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van de Hoge Raad af te leiden.48 Het was dus al niet een boedelschuld op grond van het
toedoen-criterium en het sneuvelen daarvan heeft voor deze materie dus geen gevolgen.49
In zoverre is het begrijpelijk dat de Hoge Raad in Koot/Tideman met naam en toenaam
afstand nam van bepaalde oudere arresten (zoals Frima/Blankers en De Ranitz/Ontvanger),
maar daarbij het eerder aangehaalde arrest LISV/Wilderink, waarin was uitgemaakt dat deze
vordering op betaling van vakantiedagen als boedelschuld had te gelden, ongenoemd liet.
In 2017 maakte de Hoge Raad aan eventuele (mijns inziens ongefundeerde) twijfel een
eind door op prejudiciële vragen van een kantonrechter in een zaak tussen een curator
en UWV te oordelen:50
"3.3.3. De hierboven aangehaalde oordelen uit het arrest LISV/Wilderink q.q. komen erop
neer dat (i) bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de aanspraak op uitkering in geld
wegens niet-genoten vakantiedagen dient te worden aangemerkt als loon in de zin van
art. 7:616 en 7:625 BW, (ii) het begrip loon in art. 40 lid 2 Fw niet afwijkt van het begrip loon
in art. 7:616 en 7:625 BW, en (iii) deze aanspraak op uitkering in geld wegens niet-genoten
vakantiedagen derhalve door wetsduiding een boedelschuld is, ook voor zover deze aanspraak
is opgebouwd vóór de dag van faillietverklaring."

De Hoge Raad concludeert vervolgens onomwonden dat geen aanleiding bestaat – ook
niet in verband met hetgeen hij in Koot/Tideman q.q. overwoog – terug te komen van de
hiervoor in 3.3.2 weergegeven oordelen uit het arrest LISV/Wilderink q.q. Die oordelen
geven dus het geldende recht weer.
Terzijde, maar wel het vermelden waard: de Hoge Raad beantwoordde in dit arrest ook
een andere vraag, namelijk of de curator gerechtigd is de werknemers te verplichten
gedurende de opzegtermijn vakantiedagen op te nemen (met het kennelijke oogmerk
de boedelvordering in omvang te beperken, hetgeen voordelig voor de gezamenlijke
schuldeisers zou zijn). Hij beantwoordt deze vraag ontkennend, onder verwijzing naar de
parlementaire geschiedenis van het wetsartikel betreffende de opname van vakantiedagen.51
Met de strekking van het wettelijk stelsel is niet verenigbaar, aldus de Hoge Raad, dat de
werknemer door de curator van de gefailleerde werkgever met het oog op het belang
van de boedel zou kunnen worden gedwongen tot het opnemen van vakantiedagen.
De curator kan dus niet langs deze weg beletten dat de werknemer bij het einde van de
arbeidsovereenkomst jegens de boedel zijn recht uitoefent op uitbetaling van niet-genoten
vakantie in geld (artikel 7:641 BW in verbinding met artikel 7:645 BW).52
Omdat de curator naar mijn mening ook gehouden is aan de artikelen 7:623 en 624
BW betreffende het moment van uitbetaling van het loon, is ook artikel 7:625 BW van
toepassing op te late betaling van dit loon door de curator (al zal UWV deze verplichting
veelal – maar niet altijd – overnemen), die dan aangesproken kan worden op betaling van
deze wettelijke verhoging. Deze 'boete' is eveneens boedelschuld, omdat deze is ontstaan
48
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door een handelen of nalaten van de curator in strijd met een op hem rustende verbintenis
c.q. verplichting.
Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat artikel 40 lid 2 Fw sinds 1968 naast loon een
tweede categorie boedelschulden bevat, namelijk de "met de arbeidsovereenkomst
samenhangende premieschulden". Het gaat dan om premieschulden in de zin van de
Pensioenwet.53 Hierbij wijst Schaink, in een overigens veel uitgebreidere beschouwing
over pensioenaspecten die zijn verbonden aan het faillissement van een werkgever, nog
op het verschil tussen het werkgevers- en het werknemersdeel van de premies;54 beide
leveren een boedelschuld op, maar het belang van het onderscheid is erin gelegen dat de
pensioenuitvoerder bij het incasseren van een werkgeversdeel bij de curator van een failliete
werkgever niet profiteert van het voorrecht van artikel 3:288 aanhef en sub e BW, nu hij
niet als werknemer in de zin van dat artikel kan worden aangemerkt. Een pensioenuitkering
waarop een directeur-grootaandeelhouder aanspraak heeft in het kader van een in eigen
beheer opgebouwd pensioen kwalificeert niet als loon in de zin van artikel 40 lid 2 Fw.55
c. Temporele werkingssfeer
De specifieke kwalificatie van loon als boedelschuld heeft vanaf de faillietverklaring te
gelden. Er geldt geen einddatum. Ook voor werknemers die in verband met voortzetting
van de onderneming (mogelijk op de voet van artikel 98 Fw) in dienst blijven, alsook voor
werknemers die door de curator worden aangetrokken, geldt, naar op basis van huidig
recht mag worden aangenomen, dat (al) het loon als boedelschuld wordt aangemerkt.
Dat is te rechtvaardigen als de curator gebruik wenst te blijven maken van de diensten
van de werknemer, zowel als dat slechts gedurende de opzegtermijn gebeurt, alsook in
het geval hij werknemers langer in dienst houdt of zelfs aantrekt. Eerder is echter naar
voren gebracht dat dit minder goed verdedigbaar is ten aanzien van het loon over de
opzegtermijn, zonder dat de curator van de diensten van betrokken werknemers gebruik
wil blijven maken. Die groep uitzonderen, zoals het Voorontwerp Insolventiewet voorstond,
waarbij het loon uitsluitend als boedelvordering kwalificeerde als de curator verklaard
had de arbeidsovereenkomst (voor korte of langere tijd) gestand te doen, komt logisch
voor. De nagestreefde effecten vanuit zowel de beschermings- als continuïteitsgedachte
achter artikel 40 lid 2 Fw komen vanwege met name de loongarantieregeling niet in gevaar.
Datzelfde geldt overigens voor de preferente positie van UWV, nu deze een zelfstandige
wettelijke basis kent in artikel 66 lid 3 WW.
Conclusie ten aanzien van artikel 40 lid 2 Fw luidt dat dit in laatstbedoelde zin kan worden
aangepast, waardoor het als volgt komt te luiden:
"Van de dag der faillietverklaring af zijn het loon en de met de arbeidsovereenkomst samenhangende premieschulden boedelschuld, tenzij de curator de arbeidsovereenkomst binnen
een week na de dag der faillietverklaring schriftelijk heeft opgezegd en daarbij de werknemer
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Verstijlen en Wisselink, in T&C Insolventierecht, art. 40 Fw, aant 4. Ook sociale-verzekeringspremies
worden onder het begrip premieschulden begrepen.
Schaink 2012, p. 44 e.v.
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heeft vrijgesteld van de verplichting werkzaamheden te verrichten, in welk geval sprake is
van een faillissementsvordering."

Vergeet de curator op te zeggen, bijvoorbeeld omdat hij niet bekend was met het bestaan van
de arbeidsovereenkomst, dan geldt in beginsel ook dat de alsdan bestaande loonvordering
als boedelschuld is aan te merken. Op de curator rust een vergaande onderzoekplicht;
indien hij beschikt over de administratie moet ook eenvoudig na te gaan zijn wie op de
loonlijst staat ten tijde van het faillissement.
3.4

Beëindigingsvergoeding en insolventie

3.4.1

Transitievergoeding

De transitievergoeding die een werkgever in beginsel aan de werknemer is verschuldigd
als hij de arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd opzegt, aldus
artikel 7:673 BW, is hij in geval van faillissement of surseance niet langer verschuldigd, zo
schrijft artikel 7:673c BW voor. Met de gekozen terminologie 'niet langer' wordt beoogd
een einde te maken aan de reeds voorafgaand aan het faillissement verschuldigd geworden
(maar nog niet betaalde) transitievergoedingen, alsook in geval van opzegging door de
curator of door de sursiet/bewindvoerder in surseance geen aanspraak op een transitievergoeding te laten ontstaan. Op zich is dit duidelijke taal die nog niet tot controverse in
de rechtspraak heeft geleid.56 Toch verdient deze bepaling wel nadere aandacht, want haar
karakter is verstrekkend. Het is de eerste wettelijke bepaling, samen met het eveneens
in 2015 ingevoerde artikel 7:668 lid 3 BW aangaande de zgn. aanzegvergoeding, die een
op het moment van faillissement bestaande vordering van een werknemer laat vervallen.
Het is dus niet alleen geen boedelschuld, maar ook geen faillissementsvordering. Het
debat hieromtrent in de parlementaire geschiedenis maakt een weinig scherpe indruk.
Als argument voor invoering van artikel 7:673c BW is aangevoerd dat de aanspraak op de
transitievergoeding niet onder de loongarantieregeling zou moeten vallen, omdat dat een
aanzuigende werking zou hebben.57 Dit is op zijn minst een onbevredigende motivatie,
want waar mogelijk nog wel iets valt te zeggen voor het bezwaar dat de algemene middelen (lees: UWV) wel heel zwaar zouden worden belast via de loongarantieregeling als
daaronder alle transitievergoedingen van werknemers van insolvente werkgevers zouden
vallen, dan betekent dat nog niet dat door die aanspraak van de werknemer volledig een
streep moet worden gehaald. Waarom kan deze niet gewoon als faillissementsvordering
worden aangemerkt? Op die manier zou iedere werknemer op dezelfde wijze als andere
schuldeisers worden behandeld (op het punt van de bevoorrechting van werknemers wordt
– in kritische zin – in de volgende paragraaf teruggekomen) hetgeen als een logisch gevolg
van het generale uitgangspunt van de gelijkheid van schuldeisers van artikel 3:277 lid 1
BW voorkomt. Het lijkt erop – aanwijzingen voor het tegendeel zijn er niet – dat zowel
56

57

46

Of het moet gaan om de vraag of ook een doorstarter na faillissement aan betaling van een
transitievergoeding aangaande de dienstjaren van vóór de doorstart kan ontkomen door een
beroep op dit artikel, een vraag die vooralsnog ontkennend is beantwoord (zie bijvoorbeeld Rb.
Arnhem (ktr.) 15 januari 2016, JAR 2016/48 m.nt. De Jong en JOR 2016/82, m.nt. Loesberg) en die
nader aan de orde komt in hoofdstuk 6 (Doorstart).
Handelingen II 2014/14, 33 818, 54, nr. 9, p. 30-31.
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de minister als het parlement hebben miskend dat ontslagvergoedingen al niet gedekt
werden door de loongarantieregeling58 en dat in dat opzicht artikel 7:673c BW niet nodig
was geweest om dat kennelijke doel ('De transitievergoeding mag niet ten laste van de
loongarantieregeling komen') te bereiken. Ik ben daarom vóór schrapping van artikel 7:673c
BW; de wijze waarop dat, ook wetstechnisch, haar beslag zou kunnen krijgen komt in
paragraaf 3.7 aan de orde.
3.4.2

Andere beëindigingsvergoedingen

Naast transitievergoedingen bestaan verschillende andere soorten vergoedingen die verschuldigd kunnen zijn bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Het gaat om de varianten
van de billijke vergoeding die in titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn terug
te vinden, en om contractuele vergoedingen, collectief en individueel. In hoofdstuk 4 komt
de vraag aan de orde of vanwege een verwijtbare of anderszins aantastbare opzegging
door de curator aanspraak op een vergoeding ten gunste van de opgezegde werknemer
kan ontstaan. In dit hoofdstuk wordt daarentegen de aandacht gericht op de vraag wat de
status is van een vergoedingsaanspraak die al bestaat op het moment van faillietverklaring:
levert dat dan een boedelschuld, een faillissementsschuld of een niet verifieerbare vordering
op? In aansluiting daarop wordt bezien of deze vraag anders wordt beantwoord als het
gaat om een vergoeding die pas door de opzegging door de curator verschuldigd wordt,
maar die haar grond vindt in een reeds op het moment van faillietverklaring bestaande
rechtsverhouding (denk aan Koot/Tideman). Nadere analyse van deze twee situaties vindt
plaats in de volgende twee deelparagrafen.
3.4.2.1

Vergoedingen die reeds verschuldigd zijn op het moment van faillietverklaring

Allereerst wat is het lot van de ontslagvergoeding, die is verschuldigd omdat deze bijvoorbeeld is overeengekomen in een vaststellingsovereenkomst of in een Sociaal Plan, waarbij
de einddatum van de arbeidsovereenkomst gelegen is vóór de datum waarop de werkgever
failliet verklaard wordt, maar de vergoeding nog niet is uitbetaald? Het uitgangspunt is
vrij simpel: dit is een faillissementsschuld. Op de vervolgvraag of het dan een preferente
of een concurrente vordering is, werd tot de inwerkingtreding van de Wwz antwoord
gegeven aan de hand van het arrest Nebig/Nolen van de Hoge Raad uit 1980.59 Hoewel de
voorrechten prominent aan de orde komen in de volgende paragraaf is het noodzakelijk
er ook in dit verband enige woorden aan te wijden. In artikel 3:288 lid 1 onder e BW is
het volgende als preferent aangemerkt:
"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 uit hoofde van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de arbeidsovereenkomst (onderstreping JvdP)."

58
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Zie bijvoorbeeld Schaink 2017, p. 132 en diens verwijzing naar CRvB 18 februari 1992, RSV 1992/222.
HR 23 mei 1980, NJ 1980, 502, m.nt. PAS (Nebig/Nolen).
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In het arrest Nebig/Nolen ging het om een met een directeur overeengekomen ontslagvergoeding en diende de Hoge Raad zich uit te spreken over de vraag of deze vergoeding, die
nog niet uitbetaald was ten tijde van het faillissement van de werkgever, een preferent of
slechts een concurrent karakter had. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van het
hierboven geciteerde wetsartikel oordeelde de Hoge Raad dat het indertijd de bedoeling
was geweest dat een vergoeding vanwege kennelijk onredelijk ontslag (toegekend door
de rechter) onder deze preferentie viel en dat daarbij de bedoeling was dat ook een "ter
voorkoming van een zodanige onredelijkheid voor de werknemer getroffen voorziening"
onder deze bepaling zou vallen. Dat heeft ertoe geleid dat tot voor kort allereerst vast stond
dat niet alleen door de rechter toegekende vergoedingen moesten worden aangemerkt als
preferente faillissementsschuld, maar ook daarmee vergelijkbare afspraken tussen partijen,
bijvoorbeeld als deze in een vaststellingsovereenkomst waren vastgelegd. Dat leidde tot
de niet altijd eenvoudige exercitie dat moest worden vastgesteld of een overeengekomen
vergoeding, of dat nu via een Sociaal Plan in een zgn. exit-clausule of "golden parachute"
in de initiële arbeidsovereenkomst of in een vaststellingsovereenkomst was geschied,
uitsluitend strekte ter voorkoming van de kennelijke onredelijkheid (dan: preferent), of dat
deze dit bedrag overschreed (dan: het meerdere concurrent).60 Dat dit een lastige opdracht
was, mede gezien de betrekkelijk recente ontwikkelingen aangaande de vaststelling van
kennelijk-onredelijk-ontslagvergoedingen in 2009 en 2010, is duidelijk.61 Met de afschaffing van het fenomeen kennelijk onredelijk ontslag is dat alleen maar gecompliceerder
geworden, want waarmee moet nu worden vergeleken? Of moet ook nu de meetlat langs
de thans bestaande vergoedingssystematiek, inclusief transitievergoedingen, worden
gelegd en daarmee een vergelijking worden gemaakt? En kan dat betekenen dat, nu deze
transitievergoeding niet langer verschuldigd is in geval van surseance en faillissement,
de redenering in een voor de werknemers ongunstige richting opschuift, namelijk van
in de oude situatie met een deel preferent (het k.o.-deel) en een deel concurrent (het
deel daarboven), naar in de huidige situatie een deel concurrent (het deel boven de (zo
nodig fictieve) transitievergoeding) en een deel non-existent ((een bedrag gelijk aan)
de transitievergoeding)? Aan deze problematiek is geen enkele aandacht besteed bij de
totstandkoming van de Wwz en er is nog geen rechtspraak bekend.
Een oplossing kan erin worden gevonden dat, naast artikel 7:673c lid 1 BW, het privilege
op ontslagvergoedingen wordt afgeschaft, zodat alle vergoedingen, zowel de transitievergoeding als overeengekomen vergoedingen,62 een concurrent karakter krijgen. Zij vallen
al niet onder de loongarantieregeling, dus vanuit die optiek (als zou het een te zware
belasting van algemene middelen vormen) kan hiertegen geen bezwaar bestaan. De kans
dat concurrente schuldeisers een uitkering uit faillissement ontvangen, is klein, maar
dat geldt voor alle concurrente schuldeisers en niet valt in te zien waarom de positie van
werknemers daarbij achtergesteld zou moeten worden.

60
61
62
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Biesheuvel, FIP 2011/7, p. 184 e.v.
Besproken in hoofdstuk 2.
Hierbij zal de curator altijd nagaan of bij kort voor faillissement gemaakt afspraken niet sprake
is van een paulianeuze afspraak (artikel 42 Fw).
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Vergoedingen die verschuldigd worden na het moment van faillietverklaring, op
basis van bestaande rechtsverhouding63

Het komt veelal voor dat sociale plannen of individuele exit-regelingen voorzien in een
ontslagvergoeding, die op een zeker moment, dat meestal niet bij voorbaat vaststaat,
verschuldigd dan wel opeisbaar raakt, namelijk op of korte tijd na de datum van het
einde van de arbeidsovereenkomst. In deze gevallen was sinds de Hoge Raad in 1990
zijn arrest Van Gelder Papier wees de conclusie, dat dit noch een boedelschuld, noch een
faillissementsschuld oplevert.64 In het Van Gelder Papier-arrest oordeelde de Hoge Raad
dat aan een vooraf tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen afvloeiingsregeling (in dit geval 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. Er zou in een situatie als deze slechts sprake kunnen zijn
van een boedelschuld, indien de opzegging door de curator, aldus de Hoge Raad in Koot/
Tideman,65 een gevolg is van een handelen van de curator in strijd met een door hem in zijn
hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting (waartoe ook handelen in strijd met
de regels van goedwerkgeverschap van artikel 7:611 BW kan worden gerekend), hetgeen
niet al te snel mag worden aangenomen. De opzegging van de arbeidsovereenkomst door
de curator, zonder dat die opzegging strijdig is met artikel 7:611 BW, kan dus niet een
vooraf overeengekomen afvloeiingsregeling tot boedelschuld 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.66 In een andere zaak, betrekking
hebbend op werknemers van Fokker, 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),
waarvan de verschuldigdheid al vóór het faillissement vaststond en ook niet afhankelijk
was van de faillietverklaring.67 Het verschil tussen het Van Gelder Papier-arrest en de
Fokker/55+-uitspraak van het Amsterdamse Hof kan verklaard worden door het gegeven
dat in laatstgenoemde zaak de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst van
betrokkenen al bij voorbaat vaststond, terwijl het bij Van Gelder Papier ging om nog niet
nader bepaalde momenten waarop de arbeidsovereenkomsten zouden eindigen.68
63
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Een belangrijk deel van deze paragraaf maakte reeds deel uit van de bijdrage van Beltzer uit 2003
aan Monografieën Sociaal Recht, Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie (Beltzer 2003),
welke bijdrage nadien in volgende drukken is bewerkt, eerst door Beltzer en Luijkx (Beltzer &
Luijkx 2008) en nadien meermaals door Beltzer en Van der Pijl (laatstelijk in R.M. Beltzer & J.
van der Pijl, 'De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement', in
L.G. Verburg & R.M. Beltzer (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Monografieën
SR, nr. 31, vierde druk, Wolters Kluwer 2015).
HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662 en – in verband met een individuele exit-regeling - in gelijke
zin: Rb. Maastricht 20 februari 1997, JOR 1997/42.
HR 19 april 2013, NJ 2013, 291 (Koot/Tideman)
Schaink ziet nog wel andere contractuele mogelijkheden die onder omstandigheden kunnen
leiden tot een verifieerbare vordering van de werknemer: Schaink 2012, p. 131-148.
Hof Amsterdam 3 februari 2000, JOR 2000/63 m.nt. Loesberg (Fokker 55+-arrest).
Biesheuvel, FIP 2011/7 en Hufman 2015, p. 65 e.v.
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Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde in een andere uitspraak, uit 2001,69 dat de Van Gelder
Papier-leer (er geparafraseerd op neerkomend dat een contractuele vergoedingsaanspraak
na faillissement van de werkgever geen verifieerbare vordering voor de werknemer oplevert)
niet geldt indien de werkgever in surséance van betaling verkeert. Daarbij werd gewezen
op de verschillen tussen surséance van betaling en faillissement. In deze kwestie was de
arbeidsovereenkomst van de werknemer tijdens surséance van betaling opgezegd tegen een
datum die lag na het moment waarop de surséance van betaling nadien werd ingetrokken.
De verschillen tussen surseance en faillissement brachten met zich, aldus het hof (en ook
– uitgebreid gemotiveerd – de rechter in eerste aanleg70), dat de betrokken werknemer
zijn aanspraak op de contractuele ontslagvergoeding, ondanks de surseance, behield.71
Nog onbeantwoord is echter de vraag hoe deze materie moet worden bezien in het
licht van de afschaffing van de maatstaf van kennelijke onredelijkheid van het ontslag
met de invoering van de Wwz, dat de transitievergoeding heeft geïntroduceerd, welke
vergoeding echter, aldus artikel 7:673c lid 1 BW, in geval van faillissement en surseance
niet langer is verschuldigd. Voor de transitievergoeding zelf is het duidelijk (deze is niet
verschuldigd), maar hoe zit het met een overeengekomen ontslagvergoeding? Kan uit Koot/
Tideman dan niet op zijn minst geconcludeerd worden dat een dergelijke aanspraak een
faillissementsschuld oplevert, nu de reikwijdte van deze categorie schulden is opgerekt
en ook betrekking kan hebben op na de faillietverklaring ontstane vorderingen, mits deze
voortvloeien uit een ten tijde van faillietverklaring bestaande rechtsverhouding? Het lijkt
erop dat het antwoord op deze vraag inmiddels door de Hoge Raad is gegeven en luidt: nee.
In een uitspraak na Koot/Tideman heeft de Hoge Raad voortgeborduurd op zijn nieuwe
leer.72 Het ging daarbij opnieuw om een huurzaak, dus betrekking hebbend op artikel 39
Fw, maar nadrukkelijker dan eerder werd hierbij de link gelegd met artikel 40 Fw, door
expliciet het Van Gelder Papier-arrest te benoemen. Omdat de Hoge Raad allereerst
teruggrijpt naar zijn eerdere arrest Aukema/Uni-Invest73 is het zinvol de overwegingen
uit dat arrest eerst nog te citeren:
"Als algemeen uitgangspunt heeft te gelden dat het faillissement op zichzelf niet van invloed
is op bestaande wederkerige overeenkomsten van de schuldenaar. Voor bepaalde lopende
wederkerige overeenkomsten houdt art. 37 Fw een bijzondere regeling in, waarop art. 39 Fw
voor huurovereenkomsten weer een uitzondering vormt. Op grond van dit laatste artikel is,
kort gezegd, tussentijdse beëindiging op een termijn van ten hoogste drie maanden (tenzij
de huur over een langere periode is vooruitbetaald) mogelijk, maar over die periode vormt
de huurprijs een boedelschuld. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van die bepaling moet
worden afgeleid dat de regeling van art. 39 Fw berust op een afweging van enerzijds het
belang van de boedel tot voorkoming van het oplopen van boedelschulden ter zake van
niet langer gewenste huurverhoudingen en anderzijds het belang van de verhuurder bij
69
70
71

72
73
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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.
Rb. Amsterdam (pres.) 17 mei 2001, JOR 2001/137.
In zijn noot bij de uitspraak van het Hof Amsterdam uit 2001 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 surséance van betaling volgt hij echter niet.
Evenzo: Schaink, ArbeidsRecht 2002/37.
HR 15 november 2013, JOR 2014/27, m.nt. J.J. van Hees.
HR 14 januari 2011, JOR 2011/101.
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betaling van de huurprijs. In het onderhavige geval heeft de curator de huurovereenkomst
op de voet van art. 39 Fw beëindigd door opzegging. In een dergelijke wijze van beëindiging,
waaraan voor de verhuurder in het kader van zojuist bedoelde afweging van belangen
het voordeel is verbonden dat de huurschuld vanaf faillissementsdatum boedelschuld is,
heeft de wetgever “niet de minste reden” gezien aan de verhuurder “ook nog een recht op
schadevergoeding te geven”."

Hier formuleert de Hoge Raad nog eens het uitgangspunt bij dergelijke overeenkomsten:
als de curator rechtsgeldig opzegt, is er 'niet de minste reden' nog een aanvullende schadevergoeding toe te kennen. Hij vervolgt:
"De door het onderdeel aan de orde gestelde vraag of desondanks op grond van het bepaalde
in de huurovereenkomst jegens de boedel recht op schadevergoeding bestaat wegens
gemis van de (na de opzeggingsperiode) verschuldigde huur, moet in dat licht ontkennend
worden beantwoord. De opzegging op de voet van art. 39 Fw is een regelmatige wijze van
beëindiging van de huurovereenkomst die niet tot schadevergoeding verplicht. Het resultaat
van de bedoelde belangenafweging kan niet worden doorbroken door het bedingen van een
recht op schadevergoeding ter zake van de huur die verschuldigd zou zijn geworden indien
de huurovereenkomst niet tussentijds op de voet van art. 39 Fw zou zijn beëindigd. Het
vorenoverwogene strookt met hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in zijn arrest van 12
januari 1990, NJ 1990, 662, m.nt. PvS (Van der Kooi/curatoren Van Gelder) betreffende het
op een soortgelijke belangenafweging berustende art. 40 Fw (onderstreping JvdP). De Hoge
Raad heeft daarvan niet willen afwijken in zijn arrest van 13 mei 2005, «JOR» 2005/222,
m.nt. Van Andel (BabyXL). Aldus is, wat schadevergoedingsbedingen betreft, onderscheid
gemaakt tussen enerzijds de gevallen van opzegging op de voet van art. 39 Fw waarin de
wettelijke regeling een beding tot het vooraf bepalen van de schadevergoeding in geval van
opzegging bij faillissement niet toelaat, en anderzijds gevallen waarin de wettelijke regeling
(ook art. 39 Fw) zich niet verzet tegen een contractuele regeling betreffende de vergoeding
van schade bij tussentijdse ontbinding."

De onderstreepte passage bevestigt dat de Hoge Raad hier, in 2011, dus strikt genomen
vóór Koot/Tideman, nog geen aanleiding zag de leer van Van Gelder Papier te verlaten.
Een tweede vaststelling betreft het laatste deel van het laatste citaat, waaruit kan worden
afgeleid dat een contractueel beding dat in een (extra) schadevergoeding voorziet bij
opzegging niets oplevert, maar een beding betreffende schadevergoeding bij tussentijdse
ontbinding wel mogelijk is. Bedenk daarbij echter dat arbeidsovereenkomsten, anders
dan huurovereenkomsten, niet buitengerechtelijk ontbonden kunnen worden. Op basis
hiervan werd geconcludeerd dat Van Gelder Papier nog altijd "fier overeind" staat,74 hetgeen
nadien bevestigd is door de Hoge Raad in zijn arrest Nieuwburen/Romania Beheer.75 Dit
brengt mij tot de conclusie dat de Hoge Raad geen wijziging heeft willen aanbrengen
in zijn benadering uit Van Gelder Papier en dat derhalve de in deze paragraaf bedoelde
werknemersaanspraken nog altijd niet leiden tot een boedel- of faillissementsvordering.
Ik ben echter van mening dat dit een te betwisten benadering is, om een aantal redenen,
die alle verband houden met de verschillen die er tussen artikel 39 en 40 Fw, en, meer in
het algemeen, tussen huur- en arbeidsovereenkomsten bestaan.
Allereerst is het verschil tussen contractuele bedingen die een schadevergoeding toekennen
in het geval van opzegging, respectievelijk (tussentijds, buitengerechtelijke) ontbinding. Voor
74
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Van Andel en Van Zanten, TvI 2013/26.
HR 15 november 2013, JOR 2014/27, m.nt. Van Hees.
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werknemers is dit in feite een blokkade van deze route: een bepaling in een arbeidsovereenkomst waarin de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk kan worden ontbonden is niet
mogelijk, nu artikel 7:686 BW dat recht tot ontbinding wegens wanprestatie voorbehoudt
aan de rechter. Een ontbindende voorwaarde in iedere arbeidsovereenkomst, namelijk
voor het geval het faillissement van de werkgever wordt afgesproken, lijkt, gezien het
gesloten stelsel van het ontslagrecht, evenmin houdbaar. In zoverre wordt de werknemer
dus achtergesteld bij de verhuurder.
Daarmee kom ik bij het volgende argument: de vraag is of artikel 39 en 40 Fw wel op gelijke
situaties zien. In artikel 39 Fw gaat het om de verhuurder, die normaliter, anders dan de
werknemer, niet de zwakkere partij is. Schaink heeft wat dat betreft gesproken over de
verhuurder als "bovenliggende partij" en de werknemer als "onderliggende partij".76 In het
huurrecht is het normaliter juist ook de huurder die extra wordt beschermd. In dit opzicht
zijn de situaties waarop de artikelen 39 en 40 zien tegengesteld. Dat nu juist zo stellig een
contractuele schadevergoeding aan werknemers wordt onthouden (met de strenge woorden:
"niet de minste reden"), terwijl alle Hoge Raad-arresten betrekking hebben op casusposities
aangaande huurovereenkomsten, valt moeilijk uit te leggen. Waarom zou de werknemer
nu nog altijd, meer dan een eeuw later, "blij" moeten zijn met de zes weken opzegtermijn
die als boedelschuld wordt aangemerkt (hetgeen hem gezien de loongarantieregeling niets
extra’s oplevert; het kan zelfs een verkorting van de opzegtermijn inhouden), terwijl de
(toegegeven: ik chargeer) gefortuneerde onroerend-goedbezitter via een contractuele
clausule (die ziet op tussentijdse ontbinding) wel een faillissementsvordering heeft? Ik
zou willen bepleiten dat de Hoge Raad hierover bij gelegenheid nog eens zijn licht laat
schijnen. Mijns inziens zou ook in deze gevallen een faillissementsschuld moeten ontstaan.
Of die vordering dan preferent zou moeten zijn, komt hierna ter sprake.
3.5
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Oorsprong en ontwikkeling voorrechten

Artikel 3:288 lid 1, aanhef en sub e BW kent de werknemer een voorrecht toe op aanspraken
op grond van de arbeidsovereenkomst of in verband met de beëindiging daarvan die dateren
van voor het faillissement. Om na te gaan wat de onderliggende gedachte bij het verlenen
van een voorrecht aan werknemers is, hoeft niet per se teruggegaan te worden tot 1838,
het jaar waarin het Burgerlijk Wetboek tot stand kwam. Weliswaar was toen al sprake
van voorrechten (privileges, met oorsprong in het Franse en zelfs het Romeinse recht),77
maar het debat over de wenselijkheid van handhaving van voorrechten waaronder die op
aanspraken uit hoofde van de arbeidsovereenkomst (toen nog opgenomen in artikel 1195,
onder 6 BW (oud)) is veel recenter, eind jaren '60, begin jaren '70 van de vorige eeuw, zeer
grondig gevoerd. Ook volgde in 1986 een Preadvies voor de Nederlandse Juristen Vereniging
van onder andere hoogleraar Stein78 over dit onderwerp. Het aantal voorrechten is nadien,
bij de grondige herziening van het Burgerlijk Wetboek in 1992, op het voetspoor van dat
debat – waarover hierna meer – aanzienlijk beperkt, maar het voorrecht van werknemers
76
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is blijven bestaan.79Ik kies ervoor, mede in verband met het tot proportionele omvang
beperken van aandacht voor de ratio van dit voorrecht, de focus bij bedoelde recentere
discussie te leggen, nu daarin nadrukkelijk is nagedacht over de al dan niet bestaande
noodzaak tot handhaving van dit voorrecht.
In 1968 werd de Commissie Bevoorrechting van vorderingen door de Minister van Justitie
ingesteld. Deze commissie, kortweg Commissie-Houwing genoemd (naar haar voorzitter),
bracht in 1974 haar rapport uit.80 Daarin werd ten aanzien van de 'rechtsgronden der
voorrechten' uitgebreid stilgestaan bij het hier aan de orde zijnde voorrecht.81 Allereerst is
gewezen op het klemmende sociale argument dat voor handhaving van dit voorrecht was
aan te voeren: "de werknemer is voor de zekerheid van zijn dagelijks levensonderhoud
volkomen afhankelijk van het hem door zijn werkgever te betalen loon".82 Hierbij speelt
dat een werknemer weinig keuzevrijheid heeft en in het algemeen niet de gelegenheid
heeft, zoals andere schuldeisers vaak wel hebben, het risico van debiteureninsolventie
te verdelen over meer debiteuren, aldus de commissie. De vertegenwoordigers van de
werknemersorganisaties voerden in het overleg met de Commissie-Houwing nog als
argument ten faveure van het loonprivilege aan, dat het economisch gewenst is dat een
werknemer niet direct wegloopt, wanneer het met het bedrijf slecht of minder goed gaat.
Daarmee dringt zich de vergelijking met de geschiedenis van artikel 40 lid 2 Fw op: werknemersvriendelijke regelgeving is weliswaar voornamelijk geïndiceerd ter bescherming
van de veelal sociaal zwakkere schuldeiser die een werknemer is, maar daarnaast speelt
een rol dat het in het algemeen belang, althans in dat van de gezamenlijke schuldeisers,
kan worden geacht dat de werknemer niet onmiddellijk zijn werkzaamheden staakt bij een
deconfiture van de werkgever. Daarbij is het behulpzaam dat de kans dat de werknemer
zijn loon ontvangt zo groot mogelijk is.
De Commissie-Houwing heeft overigens nadrukkelijk overwogen dat de maatschappelijk
zwakke positie van de werknemer en de afhankelijkheid van regelmatige loonbetaling
voor zijn levensonderhoud in principe nog geen grond voor toekenning van een voorrecht
opleveren. De commissie erkende weliswaar het belang ter zake van de werknemer, maar
meende dat deze belangen beter gediend zijn door de bescherming ervan langs de weg
van publiekrechtelijke regelingen ten laste van de gemeenschap of van een belangrijke
groep van 'bedrijfsgenoten' dan door een voorrecht te creëren dat ten koste gaat van een
willekeurig samengestelde groep andere schuldeisers.83 Daarnaast acht de commissie de door
de werknemer te doorlopen route zijn bevoorrechte vordering via verificatie te realiseren
tijdrovend en inefficiënt, hetgeen juist voor die afhankelijke werknemer ongewenst is. Dat
zij toch adviseert tot handhaving van het voorrecht is een gevolg van de lacunes die de
dan net in het leven geroepen loongarantieregeling in de Werkloosheidswet volgens de
79
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commissie vertoont. De commissie doelt op het feit dat loonafspraken van een werknemer
wiens arbeidsovereenkomst voor het faillissement om niet met dat faillissement verband
houdende redenen is geëindigd wel bevoorrecht zijn, maar niet gedekt worden door de
loongarantieregeling, en op het gegeven dat aanspraken door het beperktere temporele
bereik van de loongarantieregeling niet in hun geheel worden voldaan, in welk geval de
schuldeisers (werknemers) er wel baat bij hebben dat hun vordering bevoorrecht is. Zij
rekent het niet tot haar taak hier voorstellen over te doen en maakt daarbij melding van de
aandacht die de Minister van Sociale Zaken op dat moment voor dit onderwerp zou hebben.84
Stein was in zijn preadvies uit 1986 zelfs nog stelliger: er kan geen grondslag worden
aangevoerd voor deze bevoorrechting van de vordering van de werknemer, anders dan
dat deze voor zijn levensonderhoud op de verkrijging van loon is aangewezen (voor een
uitgebreide en kritische analyse van alle in de loop der tijden aangevoerde gronden voor
voorrechten in zijn algemeenheid (inclusief dat van de fiscus), verwijs ik naar het rapport
van de Commissie-Houwing). Stein wijst bij wijze van voorbeeld op de alimentatiecrediteur
voor wie hetzelfde geldt maar wiens vordering niet bevoorrecht is.85 Dat wringt met het
gelijkheidsbeginsel, waarbij hij in herinnering brengt dat bevoorrechting in feite een
inbreuk is op het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers, waarmee terughoudend
zou moeten worden omgegaan; bevoorrechting gaat immers rechtstreeks ten koste van
andere schuldeisers. Stein komt met het advies het voorrecht op loon af te schaffen,
maar dat moet wel bezien worden in de context, te weten zijn verdergaande advies ook
het bodemrecht van de fiscus af te schaffen, evenals de fiscale voorrechten en die van de
bedrijfsverenigingen (thans: UWV). Nadien heeft dit debat geleid tot een wetsvoorstel uit
1992, dat mikte op een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement, onder ander door
het verlagen in rang van het voorrecht van de fiscus ten opzichte van andere voorrechten.86
In dit kader zou de positie van de werknemer in de hiërarchie er op verbeteren (door
gelijk in rang met de fiscus te komen). Dit wetsvoorstel is echter uiteindelijk in 2010
gesneuveld.87Afschaffing van het voorrecht van werknemers in verband met het vangnet
van de loongarantieregeling, zoals bepleit door de Commissie-Houwing, is niet meer aan
de orde geweest, hetgeen mogelijk verband houdt met het feit dat de door de commissie
gesignaleerde lacunes in de loongarantieregeling nog altijd bestaan.88
Overigens kan een extra argument vóór afschaffing van dit voorrecht op loon c.a. worden
gevonden in het feit dat een akkoord niet verbindend is voor preferente schuldeisers (zie
artikel 157 Fw) en dus ook niet voor werknemers, zolang zij dit voorrecht hebben. Dit
verkleint het zgn. reorganiserend vermogen bij een insolvente werkgever, terwijl wel sprake
is van een toegenomen en breed gedragen wens dat reorganiserend vermogen nu juist toe
84
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te laten nemen (zie onder meer de in artikel 1.1.2 van het Voorontwerp Insolventiewet
genoemde (sub) doelstelling van de insolventieprocedure).89 Ook wijs ik in dit verband op
de Europese Commissie die op 22 november 2016 een richtlijnvoorstel heeft gepresenteerd
voor bedrijven met betalingsproblemen. Deze regels zijn sterk gericht op het voorkomen
van faillissementen en het geven van een tweede kans aan ondernemingen in betalingsproblemen.90 In hoofdstuk 6 (Doorstart) wordt hier overigens verder aandacht aan besteed.
Tot slot kan als tegengeluid niet onvermeld blijven dat Nederland in 1952 het ILO-verdrag
met nr. 95 geratificeerd heeft, waarin uitdrukkelijk voor de aangesloten lidstaten een
verplichting is opgenomen om het volgende te waarborgen:
"1. In the event of the bankruptcy or judicial liquidation of an undertaking, the workers
employed therein shall be treated as privileged creditors either as regards wages due to them
for service rendered during such a period prior to the bankruptcy or judicial liquidation as
may be prescribed by national laws or regulations, or as regards wages up to a prescribed
amount as may be determined by national laws or regulations."91

Vormt deze verdragsbepaling nu een fataal obstakel voor de eventuele afschaffing van het
hier aan de orde zijnde voorrecht van werknemers? Ik meen van niet. Afgezien van de
(toegegeven: wat rigoureuze) mogelijkheid van opzegging van dit verdrag door Nederland,92
lijkt de volgende redenering mij in dit verband reeds voldoende steekhoudend. De hierna
te bespreken loongarantieregeling legt via artikel 63 WW een overnameverplichting van
de hier aan de orde zijnde verplichtingen jegens werknemers bij UWV. UWV neemt deze
verplichting over en zorgt voor volledige voldoening van deze aanspraken, binnen de kaders
van (ook) deze verdragsbepaling.93 Werknemers is gegarandeerd dat hun loon gedurende
een zekere periode en tot een bepaald bedrag (beperkingen in tijd en hoogte die het verdrag
toelaat) wordt voldaan. Materieel is de werknemer derhalve via de loongarantieregeling
beter beschermd dan met het enkele voorrecht, nu dat laatste immers in de praktijk heel
wel tot de slotsom kan leiden dat de werknemer, ondanks zijn bevoorrechte positie,
vanwege het ontbreken van voldoende actief niet in aanmerking komt voor volledige
voldoening van zijn aanspraken. Daar komt bij dat genoemd verdrag in artikel 11 lid 3
aan de aangesloten landen de mogelijkheid geeft zelf te bepalen dat onder de "priviliged
creditors" een rangorde wordt aangebracht, hetgeen in Nederland voor onder meer de fiscus
en UWV is geschied, ten nadele van de werknemer, waardoor het belang van het voorrecht
al enigszins wordt beperkt. In zoverre vormt afschaffing van het voorrecht in het huidige
bestel materieel gezien geen enkele achteruitgang ten opzichte van zijn huidige positie.
Tot slot – maar minder elegant – kan een pragmatische oplossing worden gevonden in
het feit dat de verdragsbepaling een aangesloten lidstaat een ruime (om niet te zeggen:
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onbeperkte) mate van vrijheid geeft zelf te bepalen over welke periode en welk (deel van)
het loon het voorrecht zich uitstrekt. Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd, met
name vanwege het ontbreken van serieuze nadelige materiële gevolgen van afschaffing
van het voorrecht voor werknemers, dat met die afschaffing niet in strijd met (de geest
van) dit verdrag wordt gehandeld.
Bij surseance geldt ook dat loon vanaf de surseanceverlening weliswaar boedelschuld
is, maar het achterstallige loon over de daaraan voorafgaande periode niet. Dat betekent
dat artikel 232 Fw, dat bepaalt dat de surseance niet werkt ten aanzien van onder andere
loonvorderingen, met zich brengt dat een werknemer, werkzaam bij een werkgever in
surseance, nog wel enig praktisch belang heeft bij de preferentie, nu dit voorkomt dat hij
moet wachten op betaling van dat achterstallige loon. De betekenis in de praktijk is echter
gering, omdat UWV deze betalingsverplichting in de regel overneemt (hetgeen leidt tot
snelle betaling) en bovendien vaak op zeer korte termijn duidelijk is of een surseance wordt
omgezet in faillissement, waarna het gesignaleerde probleem nog minder pregnant is.
De situatie ten aanzien van de voorrechten op loon c.a. is derhalve nog altijd zo, dat de
werknemer, net als door de kwalificatie van het loon na faillissementsdatum als boedelschuld, door bevoorrechting van loonaanspraken die dateren van vóór het faillissement
een hogere positie in de schuldeisershiërarchie inneemt dan hij normaliter als ‘gewone’
schuldeiser zou innemen. Op de (on)wenselijkheid hiervan kom ik in paragraaf 3.7 terug.
3.5.2

Reikwijdte voorrechten

De bevoorrechting is ruimhartig geformuleerd ten aanzien van de werknemersaanspraken,
zo valt uit de tekst van artikel 3:288 BW af te leiden, nu deze het volgende omvat:
1. al hetgeen een werknemer over het lopende en het voorafgaande kalenderjaar in geld
op grond van de arbeidsovereenkomst van zijn werkgever te vorderen heeft, en
2. de bedragen door de werkgever aan de werknemer in verband met de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst verschuldigd uit hoofde van de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek betreffende de arbeidsovereenkomst.
Omdat die ruime formulering ook vragen oproept omtrent de exacte grenzen van de
aanspraak is het noodzakelijk in deze paragraaf nauwkeurig vast te stellen hoe groot de
reikwijdte ervan precies is.
a. Personele werkingssfeer
Het betreffende voorrecht komt toe aan de 'werknemer', waarmee wordt gedoeld op de
civielrechtelijke "BW-werknemer". Er zijn geen categorieën werknemers uitgezonderd.
Zo geldt het voorrecht dus ook voor de statutair bestuurder van een rechtspersoon, ook
al is deze in het in dit wetsartikel onder d. genoemde voorrecht (betreffende vervallen
pensioentermijnen) merkwaardigerwijs wel buitenspel gezet,94 en ook al is de directeur-grootaandeelhouder in de loongarantieregeling wel expliciet uitgezonderd. Hetzelfde
94
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geldt bijvoorbeeld voor de huishoudelijke hulp: deze is wel bevoorrecht, maar, zoals straks
zal blijken, niet beschermd door de loongarantieregeling.
b. Materiële werkingssfeer
Het voorrecht van de werknemer betreft, aldus de wettekst, 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 uit
hoofde van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de arbeidsovereenkomst.
Onder 'al hetgeen een werknemer in geld op grond van de arbeidsovereenkomst van
zijn werkgever te vorderen heeft' valt niet alleen loon in enge zin, maar ook hetgeen de
werknemer uit hoofde van zogenoemde secundaire arbeidsvoorwaarden in geld toekomt.95
Door de woorden 'in verband met de beëindiging van de dienstbetrekking' is een voor
faillietverklaring verschuldigde vergoeding, vanwege toekenning door de rechter, in welk
geval het om een billijke vergoeding zal gaan, waarschijnlijk preferent. Dit geldt niet voor
de transitievergoeding, die niet langer verschuldigd zal zijn als de werkgever failleert
of in surseance geraakt, aldus artikel 7:673c lid 1 BW. De vraag is wat het lot is van de
beëindigingsvergoeding in een vaststellingsovereenkomst met een einddatum gelegen
(vlak) voor het faillissement. Verdedigd kan worden dat deze ook het stempel 'preferent'
verdient, tenzij uit de (in dat geval dus mogelijk wat onhandig gekozen) bewoordingen
van de vaststellingsovereenkomst blijkt dat het een transitievergoeding is geweest. Niet
uit te sluiten valt dat een curator zich in het geval een overeengekomen ontslagvergoeding
die bijvoorbeeld € 100.000 bruto bedraagt, terwijl een rekensom leert dat de transitievergoeding € 60.000 bruto had moeten bedragen, slechts € 40.000 bruto plaatst op de lijst
van voorlopig erkende preferente crediteuren en de rest niet.96
De vordering van een werknemer jegens een werkgever tot financiering van de aanwas
van zijn pensioenaanspraak bij een pensioenfonds of verzekeraar (zgn. affinanciering
backservice) kon niet beschouwd worden als een vordering in geld jegens de werkgever
in de zin van deze bepaling en is derhalve niet bevoorrecht op grond daarvan, noch op
grond van een van de andere situaties als bedoeld in artikel 3:288 BW.97
Kan een zgn. 403-verklaring (artikel 2:403 BW) het voorrecht ook laten uitstrekken tot de
garant staande moedermaatschappij? Die vraag is relevant, want het komt geregeld voor
dat een werkgever een vennootschap is die deel uitmaakt van een groep ondernemingen,
waarbij de moedermaatschappij een 403-verklaring heeft afgegeven. Denk daarbij ook
aan concerns met een zgn. personeels-BV. Is dan de vordering van de werknemer op die
moedervennootschap, die, zoals artikel 2:403 lid 1 aanhef en sub f BW het omschrijft,
"zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld" voor alle schulden die voortvloeien uit
rechtshandelingen van de dochter, ook bevoorrecht? Die vraag is van belang, niet alleen
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voor de curator, maar ook voor werknemers en UWV, zeker als het een personeels-BV
betreft, die vaak zelf niet of nauwelijks over serieuze activa beschikt. Een antwoord op deze
vraag gaf de Hoge Raad in een arrest uit 2014.98 Een werkneemster bond de strijd aan met
de curatoren in het faillissement van Econcern. Zij was in dienst geweest van dochtervennootschap Evelop, maar uitsluitend bij moeder Econcern bleek serieus verhaal mogelijk,
en dan nog slechts voor preferente schuldeisers, vandaar het wezenlijke belang van de
werkneemster bij het preferente karakter van haar loonaanspraak. Wat was nu het gevolg
van de 403-verklaring? Wil een groep een geconsolideerde jaarrekening kunnen opmaken
in plaats van afzonderlijke jaarcijfers per vennootschap, dan dient volgens artikel 2:403
BW aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Eén daarvan is de 403-verklaring,
waarmee de moedermaatschappij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor schulden van de
dochtermaatschappij. De ratio erachter is dat schuldeisers ter compensatie van het ontbreken
van inzicht in de financiële situatie van hun contractspartner, de dochtermaatschappij, een
extra verhaalsrecht verkrijgen op de moedermaatschappij.99 Deze 403-verklaring is een
niet tot één bepaalde partij gerichte eenzijdige rechtshandeling; de 403-aanspraak op de
moedermaatschappij vloeit voort uit de verklaring zelf en niet rechtstreeks uit de wet. En
daar gaat het mis met het preferente karakter van de vordering: een voorrecht rust wel op
de vordering op de dochter, maar gaat niet via de 403-verklaring mee op de vordering op
de moeder. Een voorrecht kan immers uitsluitend uit de wet ontstaan (aldus artikel 3:278
lid 3 BW) en derhalve niet uit een rechtshandeling, zoals de 403-verklaring. De Hoge Raad
laat weinig ruimte voor twijfel en volgt daarmee de conclusie van A-G Timmerman. Ook
een beroep op richtlijnconforme uitleg (van Richtlijn 78/660/EEG) haalt het niet. Op het
arrest valt op het eerste oog weinig af te dingen, eenvoudigweg vanwege het argument dat
een voorrecht uitsluitend kan voortvloeien uit de wet en het bij een 403-verklaring niet
gaat om de aanspraak die ontstaat uit die wet, maar uit een rechtshandeling. Omdat het
toch de vraag is of met deze uitkomst wel voldoende tegemoet wordt gekomen aan de aan
artikel 2:403 BW ten grondslag liggende compensatieratio, wringt de uitkomst enigszins,
want waarom zou de gedupeerde werknemer niet recht hebben op dezelfde hoge rangorde
bij de verdeling van het actief van de failliete moeder? Ook de andere schuldeisers van
de moeder wisten immers via de gepubliceerde 403-verklaring dat ook schulden van de
dochter voor rekening van de moeder zouden komen. Met andere woorden, een verrassing
kan het voor hen niet zijn. Niettemin koos de Hoge Raad hier dus voor een betrekkelijk
formele, vermogensrechtelijke benadering en kende hij niet voldoende gewicht toe aan de
ratio achter de 403-verklaring en die achter het bijzondere voorrecht van de werknemer.
Wellicht valt nog iets te zeggen voor het in deze zaak niet aangevoerde argument dat
het werkgeversbegrip van artikel 3:288 BW ruim dient te worden uitgelegd, zodat het
voorrecht niet alleen verbonden is aan de vordering op de formele werkgever, maar ook
– als daarvan sprake is – op de materiële werkgever. Dat argument heeft kans van slagen,
gezien de tendens in de rechtspraak (ten aanzien van payrolling) en de door Zwemmer
in zijn dissertatie aangezwengelde discussie over het werkgeversbegrip en een minder
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zaak: Rb. Haarlem 16 november 2005, JOR 2006/27; m.nt. Loesberg en (in appel) Hof Amsterdam
6 september 2007, RI 2008. Zie ook Rb. Midden-Nederland 30 januari 2013, JAR 2013/65 (UWV/
curatoren Econcern), m.nt. J. van der Pijl.
Rb. Midden Nederland 30 januari 2013, AR- updates 2013-0091, m.nt. van J.P.H. Zwemmer.
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formele benadering daarvan,100 met name als het gaat om vorderingen op personeels-BV's
of daarmee vergelijkbare situaties in intra-concernverband.
c. Temporele werkingssfeer
Het voorrecht omvat slechts aanspraken over een in tijd beperkte periode, te weten het
lopende en het voorafgaande kalenderjaar. Onder het lopende jaar is te verstaan het
kalenderjaar van de faillietverklaring. Bevoorrecht is dus alleen het loon verschuldigd over
dat jaar en het voorafgaande jaar. Loon over de periode daarvoor valt er buiten (en is dus
niet bevoorrecht; het kan uiteraard nog wel een concurrente vordering opleveren). Het
feit dat daarover ten tijde van de faillietverklaring een procedure aanhangig was gemaakt,
maakt dit niet anders.101 Peilmoment is de datum van faillietverklaring. De regeling is in
dit (temporele) opzicht arbitrair te noemen, omdat de preferentie zich over perioden met
fors uiteenlopende lengten kan uitstrekken, afhankelijk van een faillietverklaring aan het
begin of het einde van een kalenderjaar.
3.6
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Ontstaan en achtergrond loongarantieregeling

Richtlijn 80/987/EG inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de
werkgever102 verplicht lidstaten er onder meer toe een waarborgfonds op te richten die
onvervulde aanspraken van werknemers uit hoofde van hun arbeidsovereenkomst honoreren.
Nederland voldoet aan deze richtlijn dankzij de zgn. loongarantieregeling van Hoofdstuk IV
van de Werkloosheidswet (WW). De loongarantieregeling dateert echter van voor de
inwerkingtreding van de richtlijn in 1980. De regeling is al in 1968 geïntroduceerd, nadat
de SER daartoe had geadviseerd.103 Uit de wetsgeschiedenis blijkt nadrukkelijk dat ook hier
weer de zwakke sociale positie van de werknemer doorslaggevend is.104 De minister sluit
zich aan bij het SER-advies ter zake. Overigens spreekt de SER in zijn advies consequent
over de gevolgen van 'het sluiten van een onderneming'; naar aangenomen mag worden is
dit een gevolg van de in gelijke zin geformuleerde adviesaanvraag van de minister aan de
SER. Om dezelfde reden ziet het advies van de SER slechts op het achterwege blijven van
de betaling van loon over de voorafgaand aan die sluiting door de werknemer gewerkte
periode, oftewel over het verdiende, maar nog niet uitbetaalde loon. Pas in het wetsvoorstel
wordt ook voorzien in de betaling van loon over (een deel van) de opzegtermijn, ook als
daar geen arbeid tegenover heeft gestaan. Dit is een initiatief van de minister, daartoe
aangespoord door de Sociale Verzekeringsraad, en door de minister benoemd als "extra
tegemoetkoming aan de door sluiting van een onderneming getroffen werknemers, wier

100 Zwemmer 2012.
101 Aldus jurisprudentie met betrekking tot het oude, maar materieel identieke artikel 1195 BW: Rb.
Arnhem 8 januari 1934, W 12 813, Hof Amsterdam 31 oktober 1940, NJ 1940, 1104.
102 Richtlijn van 20 oktober 1980, PbEG 1980, L 283/23.
103 SER, Advies inzake maatregelen in geval van sluiting van ondernemingen, d.d. 22 februari 1967,
nr. 1967/2.
104 Kamerstukken II 1967/68, 9 515, nr. 3 (Memorie van Toelichting), p. 3 e.v.
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loonvordering bij faillissement van de werkgever of een daarmede overeenstemmende
situatie niet of niet geheel, dan wel eerst na geruime tijd gerealiseerd kan worden."105
Het gaat hier overigens om garanties van overheidswege (een welbewuste keuze van de
wetgever, om tot een voor iedereen geldende, uniforme regeling te komen). Op het eerste
oog gaat daardoor de vergelijking met de eerder besproken regelgeving mank. Het lijkt
hier immers niet om een verbetering van de positie van de werknemer ten opzichte van
die van overige individuele schuldeisers in het betreffende faillissement te gaan. De kosten
komen voor rekening van UWV, dat zijn gelden via premies (bij werkgevers en werknemers)
incasseert. Daar moet echter aan worden toegevoegd, dat UWV in de rechten treedt van
de schuldeiser (de werknemer),106 en vervolgens zijn preferente vordering indient bij de
curator, zodat de overname van verplichtingen door UWV wel degelijk kan leiden tot
afname van hetgeen andere schuldeisers uiteindelijk ontvangen.
Hoe is dat bij de totstandkoming van de loongarantieregeling besproken? Niet of nauwelijks,
zo leert de wetsgeschiedenis. In het toenmalige artikel 42e WW (thans artikel 66 WW) werd
geregeld dat de voorgangers van UWV, de bedrijfsverenigingen, in de rechten traden van
de werknemer (oftewel daarin subrogeerden). Vrijwel alle parlementaire aandacht voor
dit artikel betrof de vraag of het juist was dat daarmee ook de preferentie mee overging
op de betreffende bedrijfsvereniging. De SER had hiertegen geadviseerd: volgens hem
was het voorrecht gebaseerd op de financieel zwakke positie van de werknemer en gold
dit argument niet voor het uitvoeringsorgaan, zodat het aan de vordering verbonden
voorrecht niet mee over diende te gaan.107 De minister had voor zijn andersluidende
opvatting twee naar mijn mening minder overtuigende argumenten. Allereerst stelde
hij dat op dat moment al een wetsontwerp aanhangig was betreffende wijziging van
artikel 1195 BW, waarbij was medegedeeld dat een studie zou plaatsvinden naar het gehele
vraagstuk van preferentie van vorderingen (daarbij vermoedelijk doelend op de later dat
jaar geïnstalleerde Commissie-Houwing), waarbij, aldus de minister, "ongetwijfeld ook de
vraag of de vordering van de bedrijfsvereniging (...) bevoorrecht hoort te zijn, aan de orde
zal komen". Dit is blijkens het rapport van de Commissie echter niet gebeurd. Ten tweede
voerde de minister aan dat het niet laten overgaan van het voorrecht zou betekenen dat
de bedrijfsvereniging niet zou kunnen opkomen in het faillissement, omdat het dan om
een vordering zou gaan die pas na de faillissementsdatum is ontstaan. Dit is niet logisch
en zelfs onjuist: het al dan niet bevoorrecht zijn, heeft geen invloed op het karakter van
de vordering: boedelschuld, faillissementsschuld, of niet-verifieerbare vordering. Ik
vermag bovendien niet in te zien waarom niet bij wet geregeld zou kunnen worden dat
de vordering als faillissementsschuld (zonder preferentie) kan worden aangemerkt. Op
geen enkel moment is in de parlementaire geschiedenis echter aandacht besteed aan
de gevolgen van de subrogatie, met behoud van preferentie, voor de positie van overige
schuldeisers. Dat valt te betreuren, omdat de gevolgen van de overgang van het voorrecht op
(thans) UWV zich bikkelhard laten voelen bij die overige schuldeisers. Hoewel er mogelijk
aanvaardbare argumenten zijn voor de hogere rangorde van de vorderingen van UWV (net
105 Kamerstukken II 1967/68, 9 515, nr. 3 (Memorie van Toelichting), p. 4.
106 Artikel 66 lid 1 WW.
107 SER, Advies inzake maatregelen in geval van sluiting van ondernemingen, d.d. 22 februari 1967,
nummer 1967/2, p. 7.
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als bijvoorbeeld die van de Belastingdienst108) was gezien het belang voor de schuldeisers
op zijn minst enige aandacht hiervoor op zijn plaats geweest.
Ook in de richtlijn uit 1980 is wederom duidelijk sprake van een beschermingsgedachte:
in de considerans wordt overwogen dat "voorzieningen nodig zijn om werknemers bij
insolventie van de werkgever te beschermen in het bijzonder om de honorering van
hun onvervulde aanspraken te garanderen met inachtneming van de noodzaak van een
evenwichtige economische en sociale ontwikkeling in de Gemeenschap". In de richtlijn uit
2002, die strekt tot wijziging van de richtlijn uit 1980, en dan met name verduidelijking
beoogt van de werkingssfeer en van definities, is verwezen naar dezelfde uitgangspunten
als in 1980 (het bieden van "een minimum aan bescherming aan werknemers bij insolventie
van hun werkgever"), en wordt bovendien in de considerans nogmaals gesproken van een
'billijke bescherming van de betrokken werknemers'.109 Ook in de meest recente versie
van de richtlijn, uit 2008, zijn deze overwegingen in de considerans gehandhaafd.110 De
nationale loongarantieregeling dient richtlijnconform te worden uitgelegd.111
In aanvulling op het voorgaande wordt volledigheidshalve ook gewezen op artikel 25
ESH (herziene versie), dat eveneens de verplichting op de Nederlandse Staat legt om
(bijvoorbeeld) in de hier besproken zin – door middel van een waarborgfonds – te voorzien in bescherming van de positie van werknemers van een insolvente werkgever. De
oorspronkelijke Engelstalige tekst luidt als volgt:
"With a view to ensuring the effective exercise of the right of workers to the protection of
their claims in the event of the insolvency of their employer, the Parties undertake to provide
that workers' claims arising from contracts of employment or employment relationships be
guaranteed by a guarantee institution or by any other effective form of protection."

3.6.2

Reikwijdte loongarantieregeling

Er bestaan verschillen tussen de verschillende begrippen in de Faillissementswet, het
Burgerlijk Wetboek (boeken 3 en 7) en deze loongarantieregeling. Daarom wordt nu bezien
wat de werkingssfeer van laatstgenoemde regeling is.
a. Personele werkingssfeer
De loongarantieregeling is van toepassing op werknemers in de zin van de Werkloosheidswet
(zie de artikelen 3 tot en met 8a WW). Dat is dus niet hetzelfde als het civielrechtelijke begrip
werknemer in titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De werknemer in de zin van
de Werkloosheidswet is ruimer dan de BW-werknemer, omdat ook de publiekrechtelijke
dienstbetrekking (dat wil zeggen de aanstelling van een ambtenaar) eronder valt (artikel 3
108 Zie bijvoorbeeld uitgebreid over de rechtsgronden van fiscale privileges (inclusief samenvatting
van de conclusies van de Commissie-Houwing ter zake): Erasmus 1976, p. 56-79. Deze auteur,
voormalig Hoofd Invorderingszaken bij het Ministerie van Financiën, maakte overigens deel uit
van de Commissie-Houwing.
109 Richtlijn 2002/74/EG van 23 september 2002, PbEG L 270/10, zie considerans onder (1) en (5).
110 Richtlijn 2008/94/EG van 22 oktober 2008.
111 Zie hierover o.a.: Van der Mei, SMA 2007/4.
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lid 1 WW). Daarnaast kent het werknemersbegrip uit de Werkloosheidswet echter een
aantal beperkingen. Om als werknemer te kwalificeren, moet een persoon, aldus artikel 3
lid 1 WW, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn;112 hierop is echter juist in de
loongarantieregeling een uitzondering gemaakt, want deze geldt – bij wijze van uitzondering
op het algemene werknemersbegrip – ook voor werknemers die de pensioengerechtigde
leeftijd reeds hebben bereikt (artikel 67 sub c WW).
Voorts is een aantal arbeidsverhoudingen uitgezonderd van het werknemersbegrip in de
Werkloosheidswet (artikel 6 lid 1 WW). Zo geldt dit voor de huishoudelijke hulp (letterlijk:
de persoon die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon
tot wie hij in dienstbetrekking staat, artikel 6 lid 1, aanhef en sub c WW).113 In lijn met de
richtlijn uit 1980 was door Nederland gebruik gemaakt van de in die richtlijn gecreëerde
mogelijkheid categorieën werknemers uit te sluiten van aanspraken van de werkingssfeer
van de richtlijn (oftewel van het doen van een beroep op de loongarantieregeling); in
de bijlage van de richtlijn was voor Nederland uitgesloten het huispersoneel, werkend
op minder dan drie dagen (en niet vier, zoals in de Werkloosheidswet) per week. Het
uitzonderen van andere groepen dan genoemd in de bijlage bij de richtlijn in nationale
wetgeving werd door het Hof van Justitie verboden.114 Deze systematiek is pas met de
richtlijn uit 2002 veranderd, omdat toen is vastgelegd, dat de richtlijn geen afbreuk kon
doen aan het nationale recht met betrekking tot de definitie van onder andere het begrip
werknemer (artikel 2 lid 2 van de richtlijn uit 2002). Vraag blijft wel hoe zich dit verhoudt
tot de bepaling dat Lidstaten bepaalde categorieën van werknemers alleen kunnen uitsluiten op grond van het bestaan van andere waarborgen, waarbij vast staat dat deze aan
de betrokken personen een zelfde mate van bescherming bieden als de richtlijn (artikel 1
lid 2 van de richtlijn). Opmerkelijk is het in dit kader dat met ingang van 1998 al in de
Werkloosheidswet de directeur-grootaandeelhouder (dga) van het werknemersbegrip in
de Werkloosheidswet is uitgezonderd.115 Dit is dus hoe dan ook een aantal jaren in strijd
met de richtlijn geweest. Inmiddels is dat mogelijk voor de praktijk minder van belang:
artikel 6 WW heeft met vaststelling van de richtlijn uit 2002 een geldige status gekregen,
althans volgens artikel 2 lid 2 van de richtlijn, dat het Lidstaten als gezegd toestaat zelf
het begrip werknemer te definiëren. Artikel 1 lid 2 biedt de dga echter wellicht toch nog
perspectief bij een beroep op strijdigheid met de richtlijn, omdat voor dga’s niet voorzien
is in een alternatieve regeling met een vergelijkbaar beschermingsniveau, terwijl dat
wel als voorwaarde is gesteld voor het mogen uitzonderen van categorieën werknemers.
De loongarantieregeling wordt ongeacht het voorgaande vooralsnog in de (rechts)praktijk
niet van toepassing geacht op de dga, omdat deze in het kader van deze socialezekerheidswetgeving wordt geacht niet in dienstbetrekking te staan tot de desbetreffende N.V. of B.V.
(aldus artikel 6 lid 1 aanhef en sub d WW). Dit was overigens al eerder in de rechtspraak van

112 Uit de definitie van artikel 1 luid 1 aanhef en sub p WW blijkt dat het om de zgn. AOW-gerechtigde
leeftijd gaat.
113 Dezelfde definitie hanteert artikel 2 lid 1, aanhef en sub d BBA 1945.
114 HvJ EG 16 december 1993, zaak c-33492 (Wagner Mirret).
115 Kamerstukken II 1996/97, 24 776, nr. 6, Wet gepubliceerd in Stb. 1997, 78.
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de Centrale Raad van Beroep uitgemaakt.116 De definitie van het begrip "dga" is op de voet
van artikel 6 lid 4 WW door de minister uitgewerkt.117 Kort samengevat is een bestuurder
als dga aan te merken als hij doorslaggevende invloed heeft op benoeming en ontslag van
directeuren van de vennootschap, hetgeen het geval zal zijn als hij meer dan de helft van de
aandelen bezit. Het gaat dus niet om statutaire bestuurders zonder aandelen; zij kunnen
wel een beroep doen op de loongarantieregeling. Ook geldt de loongarantieregeling voor
de bestuurder-werknemer van andere rechtspersonen, zoals de stichting en de vereniging.
UWV is overigens bevoegd van de uitzondering voor dga’s af te wijken als de bestuurder
aan de hand van feiten en omstandigheden aantoont daadwerkelijk ondergeschikt te zijn
aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
In aansluiting hierop is het interessant om stil te staan bij een voor dit onderwerp belangwekkende ontwikkeling die aan de andere kant van het sociale spectrum plaatsvond, namelijk
in de zaak-Tümer waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2014 prejudiciële
vragen van de Nederlandse rechter beantwoordde met betrekking tot een illegaal in
Nederland verblijvende werknemer.118 Het feit dat in artikel 3 lid 1 WW deze zgn. illegale
werknemer werd uitgesloten van de rechten op WW en daarmee ook van aanspraken uit
hoofde van de loongarantieregeling werd in strijd met de richtlijn geacht. Het Hof oordeelde dat uitgangspunt van de richtlijn is dat elke werknemer in aanmerking komt op de
betreffende regeling ten aanzien van diens onvervulde loonaanspraken. Weliswaar zijn er
enkele specifieke categorieën uitgezonderd, onder voorwaarden, maar daaronder viel niet
de positie van deze werknemer. Weliswaar staat het Lidstaten vrij de term werknemer te
definiëren, maar daarbij is niet sprake van een onbegrensde beoordelingsmarge en dient,
aldus het Hof, het sociale doel van de richtlijn in het oog te worden gehouden. Het Hof
koppelt vervolgens aan het enkele gegeven dat een persoon kwalificeert als werknemer in
de zin van in dit geval de Nederlandse wetgeving dat die persoon er recht op heeft loon te
ontvangen voor de verrichte arbeid.119 Aangenomen moet aldus worden dat op grond van
deze rechtspraak werknemers, ook al zijn zij uitgesloten van het recht op WW, in aanmerking
komen voor een uitkering uit hoofde van de loongarantieregeling. Die conclusie brengt
ons vervolgens bij de nog niet in de nationale of Europese jurisprudentie beantwoorde
vraag of dit niet ook zou moeten opgaan voor andere van de WW/loongarantieregeling
uitgesloten werknemers, zoals de dga met een arbeidsovereenkomst.120
De loongarantieregeling geldt tot slot niet voor werknemers die nog vóór de faillissementsof surseancedatum uit dienst zijn gegaan, tenzij een duidelijke samenhang bestaat tussen
de uitdiensttreding en de financiële situatie van de onderneming (artikel 62 lid 1 WW).121

116 CRvB 4 oktober 1985, RSV 1986/21, m.nt. E.P. de Jong.
117 Zie de Ministeriële Regeling Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, Besluit Staatssecretaris
SZW van 19 december 1997, Stcrt. 1997, nr. 248, gewijzigd bij Besluit van 18 februari 2002,
Stcrt. 2002, 37.
118 HvJ EU 5 november 2014, JAR 2014/302 (Tümer).
119 R.o. 44-45.
120 Bakels 2017, p. 457.
121 Zie over de loongarantieregeling voorts o.a.: Schaink, in SDU Commentaar Insolventierecht
2010/2011, aantekening C.6 bij artikel 40 Fw.
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De richtlijn uit – thans – 2008 staat het Lidstaten overigens niet toe een drietal categorieën
van de werkingssfeer van de richtlijn uit te sluiten, te weten deeltijdwerkers, werknemers
met een overeenkomst voor bepaalde tijd en uitzendkrachten (artikel 2 lid 2 Richtlijn). De
Nederlandse wetgeving is hiermee in lijn.
b. Materiële werkingssfeer
De Centrale Raad van Beroep heeft lange tijd de toegang tot de loongarantieregeling
gekenmerkt als het "laatste redmiddel", waarbij het uitblijven van voldoende tijdige en
adequate acties van de kant van de werknemer om zijn werkgever alsnog tot betaling te
bewegen als een benadelingshandeling werd gezien. Maar in 2016 heeft de Centrale Raad
hier echter zelf een streep door gehaald, omdat deze strenge toets, in deze zaak aangelegd
door UWV, gezien is als strijdig met de Insolventierichtlijn, namelijk met de daaraan ten
grondslag liggende sociale doelstelling "alle werknemers een minimumbescherming (...)
te waarborgen door honorering van de onvervulde aanspraken uit arbeidsovereenkomsten
of -verhoudingen die betrekking hebben op het loon over een bepaalde periode".122 Eerder
is al gesignaleerd dat de loongarantieregeling langer bestaat dan de Insolventierichtlijn uit
1980 (die nadien een aantal malen, voor het laatst in 2008 is gewijzigd). Gevolg daarvan
is dat de loongarantieregeling niet altijd goed aansluit op de richtlijn.123 Ook in deze vrij
fundamentele uitspraak gaat het om de spanning tussen bepaalde eisen uit de Werkloosheidswet en het sociale, beschermende karakter van de Insolventierichtlijn. De richtlijn
is duidelijk, en de Centrale Raad zet dat in deze uitspraak helder uiteen: de aanspraken
van een werknemer op de loongarantieregeling mogen slechts worden beperkt door een
Lidstaat door een drietal soorten maatregelen, en dit is een limitatieve opsomming die
strikt moet worden uitgelegd.124 Zij mogen allereerst in duur worden beperkt (mits ten
minste drie maanden loon is gegarandeerd; hieraan voldoet de Nederlandse regeling met
artikel 64 WW). Voorts mag een plafond voor de hoogte van de uitkering worden vastgesteld
(sinds 1 januari 2016 is dit anderhalf maal het maximum dagloon, zie eveneens artikel 64
WW). Ten slotte mogen maatregelen door een lidstaat worden genomen die misbruik van
de regeling tegengaan. Om dat laatste ging het in deze zaak. De werknemers in kwestie
hadden lang gewacht met juridische stappen en zich gedurende een periode van bijna een
jaar beperkt tot het mondeling aandringen op betaling van hun loon. Dit had weliswaar
tot het inlopen van een deel van de betalingsachterstand geleid, maar toen de werkgever
uiteindelijk failliet ging, moesten de werknemers zich toch bij UWV melden met hun
loonvordering, ook over de periode voorafgaand aan het faillissement. UWV vond dat de
werknemers onvoldoende tijdig en adequaat hadden opgetreden en bestempelde dit als
een benadelingshandeling. De Centrale Raad kwam echter tot de conclusie dat dit oordeel
zich niet verdraagt met de richtlijn. Van misbruik door de werknemers was geen sprake
geweest, want dan moet het om onrechtmatige praktijken gaan, zoals het kunstmatig
122 CRvB 27 mei 2016, JAR 2016/165, m.nt. Van der Pijl (waaruit hier is geciteerd) en USZ 2016/253
met annotatie van S.E. Heeger-Hertter.
123 Een ander voorbeeld daarvan vormt het arrest van het Europese Hof in de zaak Van Ardennen
(USZ 2012/17), waarin de op de reguliere WW-eisen geënte verplichting van de werknemer zich
als werkzoekende in te schrijven als strijdig met de Insolventierechtlijn werd beoordeeld als
deze in de weg staat aan de aanspraak op een faillissementsuitkering.
124 Aldus HvJ EG 11 september 2003, C-201/01 (Walcher), ECLI:EU:C:2003:450, punt 38.
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scheppen van voorwaarden om een faillissementsuitkering te verkrijgen. Dit is een zeer
strikte eis, waarbij ook door de Centrale Raad overwogen is, dat onvoldoende duidelijk
is voor degenen voor wie de bescherming van de richtlijn is bedoeld, wanneer en onder
welke omstandigheden dan wel precies sprake zou zijn van "onvoldoende en adequaat"
handelen. Dat laatste mag zo zijn, uiteindelijk is de kern van de zaak dat uitsluitend als
echt sprake is van misbruik het beroep van de werknemer op de uitkering mag worden
afgewezen. Naar mijn mening is dit logisch en mag zelfs worden gezegd dat de Centrale
Raad erg (om niet te zeggen: te) laat tot deze koerswijziging in zijn benadering van deze
problematiek komt. In 2007 constateerde Van der Mei al in dat de hier aan de orde zijnde
verplichting van de werknemer direct in actie te komen bij wanbetaling door de werkgever
niet met de richtlijn is te verenigen.125 Ik zou ook menen dat de verplichting van artikel 63
lid 1 WW, die inhoudt dat een werknemer binnen een week nadat hem duidelijk wordt
dat de werkgever in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert UWV daarover
informeert (de zgn. aangifteplicht), in strijd is met de richtlijn. De sanctie die op schending
van deze bepaling rust (tijdelijke of blijvende, gehele of gedeeltelijke weigering van de
uitkering) is naar mijn mening, juist ook na de uitspraak van de Centrale Raad, op zijn
zachtst gezegd aanvechtbaar.
Overigens blijft het in de praktijk zo dat werknemers met onvervulde loonaanspraken
niet eindeloos moeten wachten met het aanvragen van een faillissement, omdat slechts
salaris over de dertien weken vóór de faillietverklaring voor vergoeding in aanmerking
komt; wachten werknemers te lang en volgt een faillietverklaring van de werkgever pas
nadat de loonvordering meer dan drie maanden bestrijkt, dan biedt UWV hoe dan ook geen
soelaas (wel resteert dan in principe nog een preferente faillissementsvordering van de
werknemer zelf, maar het boedelactief blijkt dan vaak ontoereikend om ook die schulden
te voldoen). Conclusie is echter wel dat werknemers na de uitspraak van de Centrale Raad
meer vrijheid zullen voelen om geduldig(er) om te gaan met hun in zwaar weer verkerende
werkgever, bijvoorbeeld als zij nog vertrouwen hebben in diens pogingen de onderneming
in rustiger vaarwater te brengen.
De loongarantieregeling geldt niet alleen bij faillissement, maar ook bij surseance. Daarnaast
is een beroep op de regeling in theorie zelfs buiten faillissement of surseance mogelijk,
namelijk indien sprake is een blijvende toestand dat de werkgever heeft opgehouden te
betalen (artikel 61 WW). De regeling komt erop neer dat UWV bepaalde loonbetalingsverplichtingen overneemt van de in betalingsonmacht verkerende werkgever. Artikel 64
WW garandeert betaling door UWV van:
●● loon over dertien weken voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst;
●● loon over de opzegtermijn met een maximum van zes weken;
●● vakantiegeld en -bijslag en bedragen die de werkgever uit hoofde van het dienstverband
aan derden is verschuldigd over ten hoogste een jaar voorafgaand aan het einde van
de opzegtermijn.
Dit loonbegrip, dat is gedefinieerd in artikel 67 sub a WW, wordt ruim uitgelegd. Ook de
dertiende maand, tantième, onkostenvergoeding, gebruikelijke overuren en dergelijke
125 Van der Mei, SMA 2007/4, p. 132.
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worden in de regel betaald.126 Ontslagvergoedingen, van welke aard ook (contractueel of
toegekend door een rechter), vallen er niet onder.
Belangrijk is voorts dat de uitkering door UWV sinds 1 januari 2016 gemaximeerd is op
anderhalf maal het zgn. maximum dagloon, aldus artikel 64 lid 4 WW. De richtlijn staat
een dergelijk plafond toe (in artikel 4 lid 3) en van die mogelijkheid is door Nederland
inmiddels dus gebruik gemaakt.
c. Temporele werkingssfeer
De in artikel 64 WW genoemde perioden waarover aanspraak op betaling gemaakt kan
worden, lijken op het eerste oog betrekkelijk duidelijk, met name als het om een faillissement
of surseance gaat. Het peilmoment is echter niet de datum van faillietverklaring of het
verlenen van surseance, maar de datum waarom de arbeidsovereenkomst eindigt door
ontbinding (artikel 64 lid 1, aanhef en onder a, sub a WW), met wederzijds goedvinden
(artikel 64 lid 1, aanhef en onder a, sub b WW) of van rechtswege (artikel 64 lid 1, aanhef en
onder a, sub c WW). Daarnaast kan als peildatum genomen worden de dag van opzegging
(artikel 64 lid 1, aanhef en onder a, sub d WW). Dat laatste is wat vreemd, omdat dit dus
niet de einddatum van de arbeidsovereenkomst is, maar de dag waarop de opzegtermijn
aanvangt. Omdat de loonaanspraak ziet op de dertien weken voorafgaand aan dit moment,
zal het – als sprake is van een langer tijd waarin geen salaris is betaald – gunstiger voor de
werknemer zijn de arbeidsovereenkomst door opzegging te laten eindigen (het loon over de
opzegtermijn, met een maximum van zes weken, wordt immers óók vergoed), omdat dan
verder in de tijd teruggerekend wordt. Is sprake van een situatie dat de arbeidsovereenkomst
ten onrechte niet is opgezegd dan biedt artikel 64 lid 2 WW UWV de bevoegdheid zelf een
termijn vast te stellen. Die aangewezen dag fungeert dan als peildatum voor de berekening
van de omvang van de over te nemen verplichtingen.127 Talmen door de curator met de
opzegging leidt niet tot het vaststellen van een latere datum van opzegging. Van de curator
in een faillissement mag verwacht worden dat deze direct tot ontslag overgaat.128 Het niet
door de loongarantieregeling gedekte loon komt dan voor rekening van de boedel. Dat loon
is immers boedelschuld op grond van artikel 40 lid 2 Fw, met het bijbehorende voorrecht
van artikel 3:288 aanhef en sub e BW.
Het gaat hiermee dus om preferente schulden die in rang weliswaar lager zijn dan hoog
preferente vorderingen van bijvoorbeeld de Belastingdienst en UWV, maar voorgaan op
vorderingen van concurrente schuldeisers. Omdat boedelschulden eerst moeten worden
voldaan, voordat preferente en concurrente pre-faillissementsschuldenaren een uitkering
ontvangen, is het onderscheid tussen beide vormen van groot belang.
In geval van een 'negatieve boedel', dat wil zeggen dat er onvoldoende actief is om alle
boedelschuldeisers te voldoen, wordt ook een rangorde in de boedelschulden aangebracht,

126 Uitgebreider over wat in de praktijk onder het bereik van de loongarantieregeling valt: Schaink
2012, p. 90.
127 Noordam en Klosse 2008, p. 137.
128 CRvB 27 mei 2009, USZ 2009/194.
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waarbij met het oog op artikel 3:288 lid 1 sub e BW aan de boedelvordering van de
werknemer eveneens een preferent karakter wordt toegekend.129
3.7
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Er is sprake van een breed palet aan regelgeving betreffende de aanspraken op loon c.a.
van de werknemer van een insolvente werkgever. De regels, zo blijkt uit het voorgaande:
●● zijn deels geregeld in specifieke insolventiewetgeving, deels in het algemene verbintenissenrecht;
●● zijn deels civielrechtelijk, deels socialezekerheidsrechtelijk van aard;
●● zijn deels nationaal, deels internationaal georiënteerd.
Daar komt bij dat de regelingen worden gekenmerkt door een verschillende personele,
materiële en temporele werkingssfeer.
Dat dit een ratjetoe oplevert is betreurenswaardig, maar valt moeilijk volledig te vermijden.
Het is betrekkelijk logisch dat de loongarantieregeling een publiekrechtelijk karakter heeft,130
in tegenstelling tot de privaatrechtelijke regels uit de Faillissementswet en het Burgerlijk
Wetboek. Bovendien is de wetgever nu eenmaal met Europese richtlijnen geconfronteerd,
nádat er nationaal al vrij lang regelgeving bestond. Dit levert echter wel problemen op,
zeker nu de regelingen ook nog eens qua materiële, personele en temporele werkingssfeer
verschillen.
Daarnaast is het goed op deze plaats te constateren dat, afgezien van al deze vrij wezenlijke
verschillen, de gemeenschappelijke factor bij dit alles is, dat alle regels gebaseerd zijn op de
kennelijk gevoelde noodzaak de werknemer enigerlei mate van aanvullende bescherming te
bieden bij insolventie van zijn werkgever en dat die wens is ingegeven door de ten opzichte
van andere schuldeisers bovengemiddeld zwakke (sociale) positie van werknemers. De
hier bedoelde noodzaak is van alle tijden. Hierover bestaat klaarblijkelijk een structurele
mate van eenstemmigheid, omdat de regels uit uiteenlopende perioden dateren en ook
afkomstig zijn van regelgevende instanties op nationaal en op Europees niveau. De eerder
gesignaleerde continuïteitsgedachte die mede aan sommige van de behandelde regels ten
grondslag ligt en ziet op het belang van alle stakeholders c.q. gezamenlijke schuldeisers
bij een al dan niet tijdelijke voortzetting van de werkzaamheden, heeft slechts een meer
ondergeschikt karakter ten opzichte van de beschermingsgedachte van deze regelgeving.
Men mag dus concluderen dat sprake is van een enigszins onsamenhangend geheel aan
regels, waarvan de ratio is dat het de werknemer van een insolvente werkgever een minimum
aan garanties biedt dat de financiële verplichtingen van de gefailleerde werkgever nog tot
op zekere hoogte worden nagekomen.
129 HR 28 september 1990, NJ 1991, 305 (De Ranitz/Ontvanger).
130 De uit de richtlijn voortvloeiende verplichting een zgn. waarborgfonds in te richten, schrijft
voor dat het kapitaal van het fonds gescheiden is van het bedrijfskapitaal van werkgevers (aldus
artikel 5 van Richtlijn 80/987/EEG (inmiddels vervangen door: Richtlijn 2008/94/EG)) hetgeen
tezamen met de aansluiting bij regels uit de Werkloosheidwet een publiekrechtelijke wijze van
implementatie van de richtlijn (meer) voor de hand liggend maakt.
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Onderstaand overzicht beoogt de verschillen in kaart te brengen.
Loon als boedelschuld (art. 40 Fw)

Preferentie loon
(art. 3:288 BW)

Loongarantieregeling (art 61 e.v.
WW)

Juridisch karakter

Civielrechtelijk

Civielrechtelijk

Publiekrechtelijk

Werknemersbegrip

Werknemer BW
(7:610 BW)

Werknemer BW
(7:610 BW)

Werknemer WW
(art. 2-6 en 67 sub c
WW)
(publiekrechtelijk)

Loonbegrip

Loon BW

Loon BW, ruim
uitgelegd

Loon (67 WW)

Periode aanspraak

Vanaf faillissementsdatum

Lopende en
voorafgaande
kalenderjaar tot
einde arbeidsovereenkomst

Loon: 13 weken
vóór opzegging
plus max zes weken opzegtermijn

Samenhang
faillissement

Per definitie

Niet vereist

Vereist (althans samenhang met – de
iets ruimere -betalingsonmacht van
de werkgever)131

Als ik dan allereerst naga waar de lacunes tussen het voorrecht van boek 3 Burgerlijk
Wetboek en de loongarantieregeling van de WW te vinden zijn, dan constateer ik dat hier
niet onaanzienlijke verschillen bestaan:
a) Het werknemersbegrip verschilt, waardoor het denkbaar is dat een werknemer wel
een preferente loonvordering heeft, maar niet profiteert van de loongarantieregeling.
Denk aan de dga, wiens loonaanspraak onder omstandigheden (te weten dat sprake
is van een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst) immers wel bevoorrecht is, maar op
grond van artikel 6 lid 1 onder b WW niet gedekt wordt door de loongarantieregeling.
Andersom is het denkbaar dat een aanspraak juist niet preferent is, maar wel onder
de loongarantieregeling valt, omdat het "werknemersbegrip" in de WW in sommige
opzichten ruimer is; de artikelen 2-6 WW breiden de kring van rechthebbenden, onder
omstandigheden, uit tot personen die op basis van een overeenkomst tot aanneming
van werk of van opdracht werkzaamheden uitvoeren (artikel 4 WW), of bijvoorbeeld
thuiswerkers en musici (artikel 5 WW).
b) Ook het loonbegrip verschilt: loon is in de WW (artikel 67 WW) ruimer gedefinieerd dan
in het BW, namelijk als "al hetgeen de werkgever in verband met de dienstbetrekking
aan de werknemer rechtens verschuldigd is (...)". Hierdoor vallen onder meer ook zaken
131 Artikel 61 WW spreekt van aanspraken op een werkgever die "in staat van faillissement is verklaard,
aan wie surséance van betaling is verleend, ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen van toepassing is, of die anderszins verkeert in de blijvende toestand dat
hij heeft opgehouden te betalen".
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als verhuiskosten, representatiekosten, verkeersboetes (voor zover die gewoonlijk door
de werkgever werden gedragen) en waarde van het privégebruik van de auto onder
de loongarantieregeling, terwijl aan deze aanspraken geen voorrecht is verbonden.
c) Voorts verschilt de periode waarop de aanspraak zich uittrekt: deze is aanzienlijk langer
voor de preferentie, waardoor een oudere aanspraak (bijvoorbeeld een bonus over het
voorgaande jaar) al snel slechts een concurrent karakter heeft, terwijl het recentere
deel van de aanspraak wel preferent is.
d) Meest in het oog springend (de Commissie-Houwing wees er decennia geleden al op) is
echter dat er een duidelijke samenhang met het faillissement, althans de betalingsonmacht van de werkgever, moet zijn, wil UWV de betaling overnemen, aldus artikel 62
lid 1 WW. Dat betekent dat in beginsel de werknemer die de arbeidsovereenkomst
bijvoorbeeld zelf voorafgaand aan het faillissement heeft beëindigd, maar nog wel
loon tegoed heeft, niet profiteert van de loongarantieregeling, tenzij hij aantoont dat
een duidelijke samenhang tussen de beëindiging en het faillissement bestaat (vanwege
deze lacune vond de Commissie-Houwing aanleiding vooralsnog niet te adviseren het
voorrecht op loon af te schaffen, zodat de kans op voldoening van de desbetreffende
loonvordering iets groter werd vanwege het voorrecht dat wel bestaat, ook als er geen
duidelijke samenhang bestaat).
e) Bij uitleg van de regels en bij geschillen daaromtrent wordt niet een identieke materiële
en formele juridische toets aangelegd, in verband met fundamentele verschillen tussen
het civiele recht en het bestuursrecht.
Op grond van het voorgaande kom ik tot de conclusie dat het zowel voor wat de rechtszekerheid betreft als wetssystematisch beter zou zijn genoemde plooien zo veel als mogelijk
glad te strijken door afschaffing van het voorrecht op loon. Er wordt al langer (nu eens
wat heftiger, dan weer in mindere mate) een breed debat gevoerd over afschaffing van
meerdere voorrechten waarbij ook de positie van de fiscus en het bodemrecht ter discussie
staan, maar ik acht het daarop vooruitlopend weinig bezwaarlijk deze stap vast te zetten.
Daarbij weeg ik nadrukkelijk mee dat eerder uitsluitend is gepleit voor handhaving van
het voorrecht op loon c.a. in verband met lacunes in de loongarantieregeling die naar
mijn mening gedicht kunnen worden (en waarvoor ik aanbevelingen doe). Daarbij mag
niet ongenoemd blijven dat dit voorrecht van de werknemer in feite verworden is tot een
voorrecht van UWV, omdat UWV immers, in de praktijk veel meer dan de individuele
werknemer, gebaat is bij het preferente karakter van de loonvorderingen die hij immers
overneemt op grond van het regres-artikel uit de Werkloosheidswet (artikel 66 WW).
Over een voorrecht voor een dergelijk publiek orgaan is al veel gezegd; de argumenten
voor handhaving van zo een voorrecht zijn naar mijn mening echter niet (meer) valide.
De Commissie-Houwing maakte al korte metten met een merendeel van de argumenten
ter zake en Stein ging daarin nog een stap verder in zijn preadvies uit 1986, waarin hij één
voor één de mogelijke argumenten voor instandhouding van het (in feite: verderstrekkende
fiscale) privilege "fileert". Zijn conclusies luidden onder meer dat het voorrecht van de
fiscus en UWV (dan nog: bedrijfsverenigingen) dient te vervallen, alsook het voorrecht
dat op loon c.a. rust. Ik realiseer mij dat sprake zal zijn van budgettaire consequenties
voor UWV.132 Hier zullen dus (politiek) aanvaardbare oplossingen voor moeten worden
132 Aldus ook Jacobs 2008, p. 227.
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gevonden, die zich niet alleen in hogere premies van werkgevers en werknemers en in
een hogere Rijksbijdrage kunnen vertalen.
Het is daarom zowel noodzakelijk als onvermijdelijk ook in de loongarantieregeling een
aantal wijzigingen aan te brengen, die enerzijds een oplossing kunnen bieden voor de
onder a. tot en met e. gesignaleerde problemen en anderzijds enigszins tegemoetkomen
aan de budgettaire consequenties van afschaffing van het voorrecht:
1. Het loonbegrip wordt in artikel 67 aanhef en sub a WW aangepast: aangesloten wordt
bij het loonbegrip uit het Burgerlijk Wetboek (waardoor diverse aanspraken die nu
profiteren van de loongarantieregeling ('toeters en bellen') vervallen);
2. Het recent ook in de loongarantieregeling geïntroduceerde maximumdagloon blijft
gehandhaafd in de loongarantieregeling (dit is toegestaan in de Richtlijn en gangbaar
in alle ons omringende landen);
3. Het werknemersbegrip wordt uitgebreid met de dga (dit kan door diens positie toe te
voegen aan artikel 67 sub c WW, in afwijking van artikel 6 lid 1 aanhef onder c WW);
4. Het vereiste van samenhang met de betalingsonmacht en/of het faillissement (artikel 62
WW) vervalt, zodat iedere reguliere loonvordering die nog niet is verjaard door de
loongarantieregeling wordt gedekt. De misbruikregeling blijft in stand, evenals de
beperkte periode waarop de loongarantieregeling betrekking heeft, zodat andere (lees:
oudere) aanspraken slechts een concurrent karakter krijgen.
Ad 1. Het is goed verdedigbaar dat bepaalde "extra's", die niet onder het loonbegrip van
het Burgerlijk Wetboek vallen, zoals bijdragen aan verhuizingen, kostenvergoedingen etc.
niet meer onder de loongarantieregeling vallen. Bovendien werkt het vereenvoudigend
als in alle betrokken regelgeving hetzelfde loonbegrip wordt gehanteerd, hetgeen ook de
rechtszekerheid tegemoetkomt. Doorrekening van de financiële gevolgen van dit voorstel
valt buiten het bestek van dit onderzoek.
Ad 2. Introductie van het maximum dagloon is niet alleen in lijn met, althans toegestaan door,
de richtlijn, alsook gebruikelijk in de ons omringende landen, maar evenzeer aanvaardbaar.
Ad 3. De vraag is allereerst of de dga wel uitgezonderd mág worden van de loongarantieregeling. De richtlijn schrijft immers vanaf 2000 voor dat uitsluitend categorieën werknemers
kunnen worden uitgezonderd indien voor hen al andere waarborgen bestaan die hun
eenzelfde mate van bescherming bieden als de richtlijn (aldus artikel 1 lid 2). Dat kan van
de dga niet worden gezegd. Tegengeworpen kan dan worden dat daarnaast in de richtlijn
iedere lidstaat de mogelijkheid wordt gegeven zelf (onder meer) het begrip werknemer te
definiëren (artikel 2 lid 2) en dat dit nu juist is wat er in de Werkloosheidswet is gebeurd,
inclusief het daarbuiten laten vallen van de dga. Ik zie hier een innerlijke tegenstrijdigheid,
zeker nu ook nog eens met name en afzonderlijk de categorie van huispersoneel in dienst
van een natuurlijk persoon (artikel 1 lid 3 WW) uitgezonderd is, terwijl deze ook in hetzelfde
artikel van de WW (artikel 6 lid 1 aanhef en sub c WW) wordt genoemd. Het opnemen
van deze uitzonderingscategorie in de richtlijn vormt een aanwijzing dat niet de dga ook
zo maar uitgezonderd kan worden zonder dat voorzien is in een vergelijkbare regeling.
Daarnaast acht ik het niet onredelijk dat de dga, mits werkzaam op basis van een reguliere
arbeidsovereenkomst (hetgeen niet per definitie het geval is, maar afhangt van uitkomst
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van de toets die artikel 7:610 BW aanlegt) ook aanspraak kan maken op nakoming van
onvervulde loonaanspraken, tenzij sprake is van misbruik, waarvoor de nodige sanctiemogelijkheden in de Werkloosheidswet zijn gegeven. Het plafond van de maximum-dagloon
regeling zorgt ervoor dat de extra lasten voor het fonds beperkt zullen zijn.
Ad 4. Ik vermag niet in te zien waarom een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst
bijvoorbeeld vanwege een verschil van inzicht heeft opgezegd en wiens arbeidsovereenkomst
kort voor het faillissement is geëindigd geen aanspraak kan maken op de loongarantieregeling. Aanvankelijk was dit ook niet in de wet opgenomen, waarna de Centrale Raad van
Beroep deze uitleg heeft gegeven, overigens zonder al te uitgebreide motivering,133 waarna
bij een volgende wetgevingsoperatie dit zonder slag of stoot (lees: zonder enig debat of
kritische parlementaire vraag) in artikel 62 WW is opgenomen. Een advies van de Sociale
Verzekeringsraad, inhoudend dat voor een aanspraak op de loongarantieregeling geen
samenhang behoeft te bestaan tussen de omstandigheden die tot het faillissement leidden
en de omstandigheden die hebben geleid tot het einde van de arbeidsovereenkomst legde
de Regering naast zich neer.134 Dit is een voorbeeld van ondoordachte "codificatie", waaraan
ik graag een einde gemaakt zie worden.
Naast het afschaffen van het voorrecht op loon c.a. en het aanpassen van de loongarantieregeling ben ik van mening dat artikel 40 Fw aanpassing behoeft, nu mijns inziens onderscheid
gemaakt moet worden tussen enerzijds loon dat is verschuldigd aan werknemers van
wier diensten de curator nog gebruikt maakt (ongeacht de vraag of dat beperkt is tot de
opzegtermijn, of dat de arbeidsovereenkomst nog niet wordt opgezegd) en anderzijds loon
van werknemers wier arbeidsovereenkomsten wel onmiddellijk zijn opgezegd, maar die
vrijgesteld zijn van de verplichting te werken. De eerste categorie betreft boedelschulden;
de tweede zou in de wet als faillissementsschuld moeten worden aangemerkt, bij gebreke
waarvan het immers een niet verifieerbare vordering zou betreffen, hetgeen moet worden
voorkomen. Artikel 40 lid 2 Fw kan dan als volgt luiden:
"Van de dag der faillietverklaring af zijn het loon en de met de arbeidsovereenkomst samenhangende premieschulden boedelschuld, tenzij de curator de arbeidsovereenkomst binnen
een week na de dag der faillietverklaring schriftelijk heeft opgezegd en daarbij de werknemer
heeft vrijgesteld van de verplichting werkzaamheden te verrichten, in welk geval sprake is
van een faillissementsvordering."

133 Zie bijvoorbeeld CRvB 18 juli 1972, RSV 1973/35.
134 Kamerstukken II 1985/86, 19 261, nr. 4, p. 26.
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Ontslagrecht versus insolventierecht

Het eerder gesignaleerde spanningsveld tussen enerzijds het arbeidsrecht (met zijn beperkingen van de contractsvrijheid) en anderzijds het insolventierecht (met zijn versoepeling
van het in ons rechtssysteem geldende beginsel dat overeenkomsten moeten worden
nagekomen), openbaart zich in volle omvang bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten
bij de insolvente werkgever.
Het arbeidsrecht, met als onderdeel daarvan het ontslagrecht, kent van oudsher twee
functies: de beschermingsfunctie en de ordeningsfunctie. De beschermingsfunctie gaat
uit van de noodzaak de zwakkere partij, de werknemer, te beschermen tegen de (economisch) sterkere werkgever. De ordeningsfunctie betreft het belang van een zekere mate
van organisatie van de arbeidsmarkt en het in dat kader creëren van voorspelbare rechten
en verplichtingen van werkgevers en werknemers.1 Met name de beschermingsfunctie,
maar toch ook de ordeningsfunctie,2 hebben hun invloed gehad op de inperking van het
aanvankelijk bestaande 'natuurlijk recht' van de werkgever een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd te mogen beëindigen indien hij deze niet langer wil laten voortduren.
Dit recht op opzegging werd wettelijk vastgelegd in artikel 7:1639g BW, met de inwerkingtreding van de Wet op de arbeidsovereenkomst in 1909. Het bood de werknemer in
wezen geen bescherming; in de memorie van toelichting werd uitdrukkelijk aangegeven
dat de opzegging zonder opgaaf van redenen kan plaatsvinden, waaraan de minister
toevoegde: "Deze regel, tot dusver in alle wetgevingen gehuldigd, beantwoordt ook
aan de rechtsopvattingen, te onzent heerschende".3 Dit artikel is nadien verschillende
malen gewijzigd en zijn belang is verder afgekalfd. De rudimenten van het hier bedoelde
recht op opzegging zijn nu nog terug te vinden in artikel 7:667 lid 6 BW, dat echter in de
hedendaagse praktijk nauwelijks nog afzonderlijke betekenis heeft. Het is inmiddels van
een "recht" verworden tot een wijze van beëindiging.4

1
2
3
4

Jacobs 1997, p. 67-80.
Met indertijd de invoering van het BBA in 1945 als duidelijkste voorbeeld van het arbeidsrecht
als ordeningsinstrument, nu deze regeling expliciet was bedoeld ter regulering van de chaotische
arbeidsverhoudingen na de Duitse bezetting.
Bles 1909/4 p. 7-8.
Verhulp, in T&C Arbeidsrecht, artikel 7:667, aant 9.
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De absolute vrijheid een arbeidsovereenkomst op te zeggen is pas werkelijk ingeperkt
door het invoeren in 1945 van de preventieve ontslagtoets uit het BBA, die in 2015 is
gehandhaafd – zij het in gewijzigde vorm – met de invoering van de Wwz. En ook al zijn
in de laatste decennia tendensen zichtbaar in de ontwikkeling van flexibilisering van
arbeidsverhoudingen5 en van meer activering van werknemers,6 van een onbelemmerd
recht van de werkgever om de arbeidsovereenkomst op te zeggen is al lange tijd geen sprake
meer. Het huidige ontslagrecht kent tal van beperkingen waar een werkgever rekening
mee moet houden als hij de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen.
Bij insolventie van de werkgever verandert de positie van de werknemer echter aanzienlijk; met name faillietverklaring van de werkgever (voor surseance geldt dit in minder
mate) heeft grote invloed op het ontslagrecht en tast een belangrijk aantal rechten van
de werknemer aan.
Over die aantasting gaat het in dit hoofdstuk. Toegespitst op de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst worden de onderzoeksvragen beantwoord. Aan de orde komen
de opzegverboden (algemeen en bijzonder), de opzegtermijnen, alsook de (beperkte)
mogelijkheden voor werknemers zich te verzetten tegen de opzegging door de curator.
Ook de door de curator aangegane arbeidsovereenkomst komt hierbij aan de orde, met
bijzondere aandacht voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Deze aspecten worden telkens benaderd volgens dezelfde methodiek, aan de hand van
de onderzoeksvragen, vanzelfsprekend gericht op het specifieke subject van dit hoofdstuk, beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wat zijn op dit vlak precies de relevante
regels uit enerzijds het arbeidsrecht en anderzijds het insolventierecht en wat is de ratio
achter die regels? Gevolgd door de vraag in hoeverre de geïdentificeerde regels leiden tot
(onderlinge) spanningen en tegenstrijdigheden, alsmede de vraag hoe deze vervolgens
op efficiënte en aanvaardbare wijze zouden kunnen worden opgelost door (wijzigingen
in) de Nederlandse wetgeving.
Ten slotte wordt de blik gericht op de positie van de statutair bestuurder. Deze wordt
binnen het reguliere arbeidsrecht al gezien als een vreemde eend in de bijt, hetgeen het
interessant maakt na te gaan welk effect faillissement of surseance op zijn positie heeft.
Overigens staat bij dit alles de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in faillissement
centraal; waar nodig komt echter steeds de situatie tijdens surseance ook aan de orde.
Indien surseance niet wordt genoemd, geldt tijdens surseance in principe hetzelfde als
buiten insolventie van de werkgever.

5
6
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Allereerst via de Wet Flexibiliteit en zekerheid, Stb. 1998, 300; maar te denken valt ook aan
ontwikkelingen als payrolling, het toenemend aantal zzp'ers etc.
Advies van de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestelde Commissie
Arbeidsparticipatie (Commissie Bakker), 'Naar een toekomst die werkt', 16 juni 2008.
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In deze paragraaf staat de vraag centraal of de curator tijdens faillissement bij de opzegging van arbeidsovereenkomsten gebonden is aan de opzegverboden die de Nederlandse
arbeidswetgeving kent. Daarna wordt aandacht besteed aan dezelfde vraag voor de in
surseance verkerende werkgever.
Achtereenvolgend ga ik in op:
●● het algemene opzegverbod van artikel 7:671 lid 1, aanhef en sub a BW tijdens faillissement (par. 4.2.2);
●● bijzondere opzegverboden in faillissement (par. 4.2.3);
●● de opzegverboden (algemeen en bijzonder) tijdens surseance (par. 4.2.4).
Allereerst besteed ik echter in deze inleidende paragraaf aandacht aan artikel 40 Fw,
dat regels bevat voor de opzegging van arbeidsovereenkomsten tijdens faillissement, en
daarmee een scharnierpunt vormt voor de verhouding tussen arbeids- en insolventierecht,
nu het beoogt in de gevolgen te voorzien van het faillissement van de werkgever voor de
opzegging van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers. Met name artikel 40 lid 1
Fw is in dat licht van belang (lid 2 heeft betrekking op het loon en kwam in het vorige
hoofdstuk aan bod). De huidige tekst van artikel 40 lid 1 Fw luidt als volgt:
"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 wettelijke termijnen, met dien verstande echter dat
in elk geval de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd met een termijn van zes weken."

Het is even noodzakelijk als boeiend de ontstaansgeschiedenis van dit artikel aan een
nader onderzoek te onderwerpen.8 Aan de regeling van dit artikellid wordt nog wel
eens meer waarde toegekend dan haar toekomt, alsof het een algemene, misschien wel
onvoorwaardelijke opzeggingsbevoegdheid voor de curator schept, of zelfs het gehele
individuele ontslagrecht uit het Burgerlijk Wetboek opzij zet, maar heel veel meer dan een
regel die de door de curator (en de werknemer) in acht te nemen opzegtermijn maximeert,
alsook een regel die de mogelijkheid schept ook arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd tussentijds op te zeggen, is het niet, zoals zal blijken.
De term 'in elk geval' in de tekst van het artikellid – de zinsnede waaraan de te ver strekkende conclusies over het bereik van artikel 40 lid 1 Fw vaak worden opgehangen – ziet
niet zozeer op de opzeggingsbevoegdheid van partijen, maar op de opzegtermijn die, aldus
deze bepaling, nooit langer dan zes weken kan zijn. Ik zou menen dat dit al voldoende
blijkt uit deze tekst van artikel 40 lid 1 Fw, nu er staat dat de arbeidsovereenkomst door
partijen (curator en werknemer) kan worden opgezegd: '(...), en wel met inachtneming
7
8

In deze paragraaf zijn passages opgenomen die voor een deel ook voorkomen in paragraaf 13.3
van het eerder van mijn hand verschenen hoofdstuk "De werknemer van de insolvente werkgever",
in Houweling/Van der Voet (2017).
Een eerste aanzet hiervoor werd in Hoofdstuk 2.2 reeds gegeven.
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van de overeengekomen of wettelijke termijnen, met dien verstande echter dat in elk
geval de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd met een termijn van zes weken.'
Daarmee is duidelijk dat de woorden 'in elk geval' terugslaan op de voorafgaande zinsnede
betreffende de opzegtermijn en niet zien op de opzegging an sich. De conclusie dat 'in elk
geval' betrekking heeft op een te allen tijde bestaande opzegmogelijkheid acht ik dus op
zichzelf genomen onjuist.
Nog duidelijker wordt dit als teruggegaan wordt naar het begin, en – preciezer – naar het
oorspronkelijke regeringsontwerp uit 1887 dat als volgt luidde:
"Alle bezoldigde betrekkingen in dienst van de gefailleerde kunnen zoowel door den curator
als door den medecontractant des gefailleerden opgezegd worden, met in achtneming van
gebruikelijke of overeengekomentermijnen. Echter zal een termijn van zes weken in elk
geval (onderstreping JvdP) voldoende zijn. (...)".9

Uit deze tekst is geen andere conclusie te trekken dan dat 'in elk geval' betrekking heeft op
de lengte van de opzegtermijn. Om puur redactionele redenen ('met het oog op een goeden
wetstijl') werd de tweede volzin, die begint met 'Echter' door een van de parlementariërs niet
gewenst geacht, waarmee de regering het eens was, zodat zij koos voor de samenvoeging
van de eerste twee zinnen uit het wetsontwerp tot een langere zin: aan het einde van de
eerste zin werd de punt (na 'termijnen') vervangen door een komma, gevolgd door 'met
dien verstande echter dat een termijn van zes weken in elk geval voldoende zal zijn'.10
Bedacht moet bovendien worden dat de Wet op de arbeidsovereenkomst toen nog niet
bestond, ook al werd de eerste aanzet daartoe ook in die tijd, namelijk in 1891, gegeven
doordat de minister aan de Leidse hoogleraar Drucker het ontwerpen van een wettelijke
regeling betreffende de arbeidsovereenkomst opdroeg. Men moest het op dat moment
echter nog doen met de bestaande wetgeving: de drie artikelen 1637, 1638 en 1639 uit
het Burgerlijk Wetboek (betreffende de 'Huur van dienstboden en werklieden'). Artikel 40
Fw kreeg bij de inwerkingtreding dan ook als titel mee: 'Opzegging van de huur van
diensten'. Uit de toenmalige, beperkte regeling in het Burgerlijk Wetboek, die slechts zag
op werklieden en dienstboden, en waarbij het de (onbeantwoorde) vraag was hoe het
met andere werknemers, niet zijnde werklieden of dienstboden, zat, viel onder meer af
te leiden dat opzegging door de werkgever (de meester) al betrekkelijk eenvoudig was en
hem hooguit een schadeloosstelling van zes weken loon kostte.11
Duidelijk is derhalve dat 'in elk geval' doelde op de (maximale) opzegtermijn van zes weken
en niet op een per definitie geldende, onvoorwaardelijke bevoegdheid tot opzegging. Een
laatste argument ter ondersteuning van deze conclusie: in het later nog uitgebreider te
bespreken artikel 239 BW, ingevoerd in 1935, dat de opzegging van arbeidsovereenkomsten
tijdens surseance regelt en is geënt op artikel 40 Fw, is ook de zinsnede "in elk geval"
opgenomen; algemeen aanvaard is dat dit artikel geen opzeggingsbevoegdheid creëert,
maar uitsluitend ziet op in acht te nemen opzegtermijnen.
9
10
11

76

Van der Feltz, I, p. 428.
Van der Feltz, I, p. 429-430 (Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord).
Aldus artikel 1639 lid 3 BW (oud); meer hierover in Opzoomer 1883, p. 409-425.
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Dit alles neemt echter niet weg dat tijdens de parlementaire behandeling aan het eind
van de negentiende eeuw toch ook werd onderkend dat artikel 40 Fw een verruiming van
de mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te zeggen met zich
bracht. Uit de memorie van toelichting blijkt dat het de regering weliswaar voornamelijk om
een beperking van de opzegtermijn ging om de boedel niet met een (nog) hoger bedrag aan
salarissen te belasten, maar uit vragen van parlementariërs en de antwoorden daarop blijkt
evenzeer dat de hier bedoelde opzegmogelijkheid verruimd werd. Zo werd het voorbeeld
genoemd van de 'ambtenaar bij een industriële onderneming met een aanstelling voor
verscheidene jaren', waarvan de gevolgen van een korte opzegtermijn sommigen zeer
hard voor kwam. De minister erkende deze hardheid, maar gaf aan dat het een plicht van
de wetgever was met een praktische en billijke regeling te komen.
Kortom, de letterlijke tekst van artikel 40 Fw voorziet in een maximering van de opzegtermijn, maar de bedoeling van de wetgever leidt daarnaast tot de conclusie dat overeenkomsten kunnen worden opgezegd, ook als het gaat om toentertijd geregeld voorkomende
arbeidsovereenkomsten voor langere bepaalde tijd. Dit is ook de mening van Molengraaff/
Star Busmann die hierover halverwege de twintigste eeuw het volgende schrijven:12
Door art. 40 wordt afgeweken van de regeling, welke in de artt. 1639e-1639i B.W. (de voorlopers
van 7:667 e.v. BW, JvdP) omtrent de beëindiging van dienstbetrekkingen wordt gegeven.
De arbeidsovereenkomst, voor de bepaalden tijd aangegaan, komt ten gevolge van het
faillissement voor de toepassing van artt. 1639r B.W. (dat handelde over de schadeloosstelling
bij voortijdige verbreking van onder andere de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, JvdP)
gelijk te staan met een arbeidsovereenkomst, voor onbepaalden tijd aangegaan.'

Met andere woorden, de schadeloosstelling zou in zo'n geval niet het loon over de verdere
looptijd van het contact voor bepaalde tijd bedragen. Hoezeer ik deze redenering van
Molengraaff/Star Busmann ook begrijp, is deze niet volkomen logisch, omdat de Faillissementswet (inclusief artikel 40) eerder bestond dan de Wet op de arbeidsovereenkomst
(met genoemde artikelen 1639e-i BW). Van een welbewust afwijken door de wetgever van
een pas jaren later door de Tweede Kamer behandelde wet kan geen sprake zijn geweest.13
Vermoedelijk doelden de auteurs op de gevolgen die artikel 40 Fw wel van meet af aan
had op de voorloper van de Wet op de arbeidsovereenkomst en dan met name op het
toen bestaande artikel 1637, dat voorschreef dat "men zijne diensten voor eenen tijd of
voor eene bepaalde onderneming" kon aanbieden. Feit is dat bij de totstandkoming van
artikel 40 Fw het voorbeeld van de nog lang doorlopende verbintenis voor bepaalde tijd
aan de orde is geweest, waarbij niet werd weersproken dat ook deze overeenkomst op
de voet van artikel 40 Fw kon worden opgezegd. Artikel 40 Fw schept – zo valt ondanks
mijn principiële bedenking tegen met name de eerste volzin uit het citaat hierboven af te
leiden uit zowel de tekst als de wetsgeschiedenis – de mogelijkheid voor de curator ook
in een dergelijk geval de arbeidsovereenkomst opzeggen. Dat een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd zonder schriftelijk overeengekomen tussentijdse opzegmogelijkheid
niet tussentijds kan worden opgezegd (hetgeen nog altijd volgt uit het huidige artikel 7:667
lid 3 BW) geldt dus niet in geval van faillissement. Dit is ook nu nog relevant voor de
12
13

Molengraaff en Star Busmann 1951, p. 222.
Uitgebreid hierover: HR 22 mei 1970, NJ 1970, 419.
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tussentijdse beëindiging door een curator van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
zonder een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid.
Daarnaast blijft staan dat artikel 40 Fw de opzegtermijn beoogt te beperken, waarop in
paragraaf 4.4 wordt ingegaan. Ten slotte constateer ik dat Molengraaf/Star Busman in de
bepaling nog een derde belang lezen, namelijk dat het artikel ook een waarborg is waarmee
wordt voorkomen dat "de dienstbetrekkingen plotseling en op voor den boedel ongelegen
tijd wordt verbroken", daarmee doelend op een (ongewenst snelle) opzegging door de
werknemer. Dit is een juiste constatering. Het zwaartepunt van artikel 40 Fw blijft echter
liggen bij de beperking van de door de curator in acht te nemen opzegtermijn.
4.2.2

Algemeen opzegverbod en faillissement

De term 'algemeen opzegverbod' is eerst en vooral gebruikt voor de in de periode van 1945
tot 2015 op grond van het BBA 1945 geldende regel dat arbeidsovereenkomsten slechts
konden worden opgezegd, indien en nadat daarvoor toestemming was gegeven door UWV.
Het begrip 'algemeen opzegverbod' wordt in dit hoofdstuk niet alleen voor deze voormalige
BBA-toets gebruikt, maar ook voor de heden ten dage geldende preventieve toets uit het
Burgerlijk Wetboek. Daarbij wordt gedoeld op (uitsluitend) artikel 7:671 lid 1, aanhef en
sub a BW, waardoor het algemene opzegverbod een beperkter bereik heeft. Artikel 6 BBA
zag immers op een toets door UWV ten aanzien van alle mogelijke ontslaggronden (ook
voor een ontslag wegens bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie
kon UWV tot inwerkingtreding van de Wwz toestemming verlenen), terwijl het nieuwe
artikel 7:671 lid 1, aanhef en sub a, door de verwijzing naar artikel 7:671a BW en daardoor
vervolgens indirect ook naar de limitatief opgesomde redelijke gronden van artikel 7:669
lid 3 BW, uitsluitend betrekking heeft op ontslag op de in laatstgenoemde artikellid onder
a. en b. genoemde gronden. Daarvan heeft de eerste (ontslag wegens bedrijfseconomische
omstandigheden) verreweg het grootste praktische belang (de onder b. genoemde grond
betreft – kortweg – ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid).
De term 'algemeen' diende onder het BBA ter onderscheiding van een aantal in de volgende
deelparagraaf te bespreken (want ook thans nog bestaande) 'bijzondere' opzegverboden. Dit
onderscheid algemeen/bijzonder zal ook voor de thans geldende situatie worden gehanteerd.
Het nieuwe algemene opzegverbod14 mag dan geïnspireerd zijn op het voorheen geldende
algemene opzegverbod van artikel 6 lid 1 BBA, maar de wetstechnische opzet is wel wezenlijk
verschillend. De huidige systematiek kent als hoofdregel: geen opzegging zonder instemming
van de werknemer. Op die hoofdregel, die van weinig praktische betekenis lijkt, omdat
het bij overeenstemming tussen partijen over het eindigen van de arbeidsovereenkomst
veelal aantrekkelijker lijkt de afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst15
14
15

78

Zie hierover Van Slooten, Zaal en Zwemmer 2015, p. 19 e.v.; ook deze auteurs kiezen voor
handhaving van de term 'algemeen opzegverbod'.
Als voordeel van de instemming met opzegging kan worden gezien dat van rechtswege aanspraak
ontstaat op de transitievergoeding, maar daarop kan worden gerepliceerd dat een werknemer niet
snel een vaststellingsovereenkomst zal tekenen als daarin niet voor hem aanvaardbare afspraken
over een ontslagvergoeding zijn opgenomen.
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(waarmee de arbeidsverhouding met wederzijds goedvinden eindigt in plaats van door
opzegging), geeft hetzelfde artikel vervolgens een aantal uitzonderingen. Het gaat dan om
situaties waarin de werkgever ook zónder schriftelijke instemming van de werknemer tot
opzegging kan overgaan. De belangrijkste daarvan voor dit onderwerp is: de opzegging
die geschiedt met toestemming van UWV.16 Niet als uitzondering is genoemd, waar dat
wel onder het BBA het geval was, dat een opzegging ten gevolge van faillissement kan
plaatsvinden zonder de toets vooraf door UWV. Dat leidt tot de vervolgvraag: heeft de
werkgever in faillissement (lees: de curator) dan in beginsel ook die toestemming van
UWV nodig voorafgaand aan de opzegging? Voor beantwoording van die vraag is het zinvol
terug te gaan naar de situatie voor de inwerkingtreding van de Wwz.
Het opzegverbod uit het BBA kende in artikel 6 lid 2 van meet af aan een aantal uitzonderingen op de hoofdregel dat opzegging verboden was zonder voorafgaande toestemming
van UWV.17 Hiertoe behoorde aanvankelijk nog niet de opzegging tijdens faillissement
van de werkgever. Ook de curator diende dus over voorafgaande toestemming voor de
opzegging van de arbeidsovereenkomst te beschikken. Dit veranderde in 1988 met de
invoering van artikel 6 lid 2 aanhef en sub c BBA, dat de werkgever (in feite: de curator)
vanaf toen in staat stelde zonder voorafgaande toestemming op te zeggen "indien de
opzegging geschiedt ten gevolge van faillissement". Uit de parlementaire geschiedenis
blijkt dat de invoering van dit artikellid voornamelijk is ingegeven door de wens curatoren
sneller te kunnen laten opereren, ook al was het toentertijd, aldus de minister, naar aanleiding van de heersende opvatting van de Hoge Raad al vaste praktijk dat de toenmalige
Directeur GAB (als voorloper van UWV) hooguit marginaal toetste en dat de vergunning
in feite altijd direct werd verleend.18 Artikel 6 lid 1 BBA miste derhalve, aldus de minister,
in gevallen van faillissement praktische betekenis.19 Een meer principiële constatering
van de minister in de memorie van toelichting betrof het verschil in belangenafweging
die moest worden gemaakt door de Directeur GAB; zonder faillissement ging het om een
afweging van vooral de belangen van de werkgever en de werknemer, terwijl hij in geval
van faillissement rekening zou moeten houden met de belangenafweging die aan artikel 40
Fw ten grondslag lag, en die neerkwam op een afweging van het belang van de betrokken
werknemers en de gezamenlijke crediteuren in het faillissement. Dat achtte de Minister
niet passen bij de taak van de Directeur GAB.
In een toentertijd door de SER uitgebracht advies sprak overigens een belangrijk deel van
de raad (alle werknemersleden en vijf kroonleden) zich uit tegen het voornemen van het
kabinet om artikel 6 BBA bij faillissement buiten toepassing te laten, omdat zij het behoud
van de preventieve ontslagtoets ook in faillissement een belangrijke waarborg achtten
16
17

18
19

Andere uitzonderingen zijn onder meer opzegging in de proeftijd en opzegging wegens een
dringende reden. Het is voor dit onderzoek niet van belang hieraan meer aandacht te besteden
dan vermelding ervan in deze voetnoot.
Bij inwerkingtreding in 1945 waren er vier uitzonderingen: beëindiging om een dringende
reden, beëindiging met wederzijds goedvinden, beëindiging van de arbeidsovereenkomst van
een plaatsvervanger na terugkeer van de vroegere werknemer en beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van vrouwen die na het begin van de oorlog de plaats van een man hadden
ingenomen.
HR 5 december 1975, NJ 1976, 269.
Kamerstukken II 1987/88, 19 810, nr. 3, p. 3.
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voor de door de curator ter zake van het ontslag in acht te nemen zorgvuldigheid.20 Ook
in de Tweede Kamer bestonden vergelijkbare, breed gedragen bezwaren. De minister
kon zich hiermee echter niet verenigen en hield voet bij stuk. Hij vond dat weliswaar
niet kon worden uitgesloten dat de preventieve ontslagtoets de curator noopte tot meer
zorgvuldigheid, maar dat dit niet opwoog tegen de vereiste spoed en de beperking van de
administratieve belasting van de curator en het toenmalig GAB.21 Daarmee was afschaffing
van het algemene opzegverbod in faillissementsgevallen een feit.
Overigens was de minister nog wel bereid de Tweede Kamer op een gerelateerd punt
tegemoet te komen. De verplichtingen uit hoofde van de Wet Melding Collectief Ontslag
(WMCO) zouden door de onderhavige wijziging van het BBA ook bij faillissement komen te
vervallen, omdat deze wet met haar meldings- en overlegverplichtingen niet van toepassing
is indien voor de opzegging van de arbeidsovereenkomsten geen voorafgaande toestemming
nodig was. Daarom is de WMCO gewijzigd en is daarin uitdrukkelijk opgenomen, dat deze
wet toch ook van toepassing is "op het doen eindigen van dienstbetrekkingen ten gevolge
van faillissement van de werkgever".22 In de praktijk is dit door de minister verstrekte
wisselgeld aanvankelijk betrekkelijk waardeloos gebleken, omdat aan deze meldingsverplichting niet strikt de hand wordt gehouden, zelfs niet door de vakorganisaties.23 Met
een wetswijziging in 2012 is deze situatie enigszins verbeterd, omdat toen in artikel 7
WMCO is opgenomen dat een opzegging door de werkgever kan worden vernietigd door
de kantonrechter indien in strijd is gehandeld met de verplichting de vakorganisaties te
raadplegen. Dit geldt ook voor een opzegging door de curator.
Vanaf 1988 gold derhalve een uitzondering op het algemene opzegverbod in geval van
faillissement, maar met de invoering van de Wwz is het BBA afgeschaft24 en daarmee ook de
uitzondering. Daardoor leek het logisch dat de wetgever voorzag in een oplossing in de vorm
van een nieuw lid 4 van artikel 40 Fw dat regelde dat het nieuwe algemene opzegverbod
niet van toepassing was in geval van opzegging door de curator in faillissement. Letterlijk
stond in het wetsvoorstel het volgende nieuwe vierde lid:
"De artikelen 669 en 671a zijn niet van toepassing."

Dit vierde lid van artikel 40 Fw is echter in de laatste fase van het wetgevingsproces alsnog
geschrapt, namelijk in de laatste nota van wijziging van de reparatiewetgeving.25 Deze
opmerkelijk rigoureuze correctie is gemotiveerd met de stelling dat "(…) aanvankelijk
door de wetgever over het hoofd zou zijn gezien" dat de uitzondering op grond van het BBA
voor faillissementen na de introductie van artikel 13a Fw met ingang van 1 juli 2002 niet
meer relevant was. Artikel 13a Fw regelt dat als een faillietverklaring wordt vernietigd:
20
21
22
23
24
25
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SER-advies van 15 november 1985 over de werkingssfeer van de wet overgang van onderneming
(Stb. 1981, 400).
Kamerstukken II 1987/80, 19 810, nr. 5, p. 7.
Aldus het nieuwe artikel 2 lid 3 WMCO; Kamerstukken 1987/88, 19 810, nr. 10 (Nota van wijziging).
Meer hierover in hoofdstuk 6 (Medezeggenschap).
Op enkele voor dit onderwerp niet van belang zijnde artikelen na (de artikelen 1, 2 en 8 BBA
bestaan nog).
Verzamelwet SZW 2014, Kamerstukken 33 988, r. 21, Vijfde Nota van Wijziging, d.d. 28 oktober
2014.
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"(...) de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator (...) met terugwerkende
kracht wordt beheerst door de wettelijke of overeengekomen regels die van toepassing zijn
buiten faillissement (...)."

Dat wil zeggen – zo lijkt de wetgever in deze nota van wijziging te hebben willen betogen – dat a contrario redenerend kan worden gesteld dat als een faillissement niet wordt
vernietigd, het arbeidsrecht 'dus' niet geldt voor de curator. Artikel 13a Fw is echter in
het leven geroepen in het kader van (Europese) anti-misbruikwetgeving en de bedoeling
van dit artikel was het effect van artikel 13 Fw te neutraliseren, nu laatstgenoemd artikel
regelt dat rechtshandelingen van de curator die zijn verricht vóór de eventuele vernietiging
van het faillissement in stand blijven als het tot vernietiging van het faillissement komt.
Dat laatste gold tot 2002 ook voor door de curator opgezegde arbeidsovereenkomsten
en leidde tot de ongewenste situatie dat zelfs indien een werknemer erin slaagde een
faillissement te laten vernietigen (omdat er bijvoorbeeld door een werkgever misbruik
van diens bevoegdheid het eigen faillissement aan te vragen was gemaakt) de opzegging
van diens arbeidsovereenkomst desondanks in stand bleef. Om die reden is artikel 13a aan
de Faillissementswet toegevoegd, zodat in geval van vernietiging van het faillissement een
werknemer alsnog de eerdere opzegging door de curator kon vernietigen.
Een tweede onjuiste veronderstelling van de Minister in de toelichting op de nota van
wijziging is de volgende:
"(...) Als er geen sprake is van een vernietigd faillissement (de passage volgt op de opmerkingen
van de minister betreffende artikel 13a Fw. JvdP) heeft de curator een zelfstandige opzegbevoegdheid op grond van het faillissementsrecht (artikel 40 van de FW) op grond waarvan
hij een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig kan opzeggen. (...)".

Ter toelichting verwijs ik naar mijn opmerkingen hiervoor in paragraaf 4.2.1, waaruit
kan worden afgeleid dat de bedoeling van artikel 40 Fw nu juist niet het creëren van een
algemene opzeggingsbevoegdheid is geweest en dat dit er daarom ook niet nu alsnog in
kan worden gelezen.
Gesteld mag daarom worden dat hier sprake is van (op zijn minst: technisch) onjuiste
wetgeving, al is evenzeer duidelijk uit de wetsgeschiedenis op te maken dat de wetgever
niet uit is geweest op een wijziging van de oorspronkelijke situatie, zodat de pragmatische
conclusie gerechtvaardigd is, dat ook na de invoering van de Wwz van een preventieve
UWV-toets in geval van faillissement geen sprake is.26
De hier geconstateerde problematiek staat echter niet op zichzelf, want er zijn vervolgvragen te stellen omtrent het ten tijde van faillissement (al dan niet) geldende ontslagrecht.
Ik noem: als een curator een kennelijk onredelijke maatstaf aanlegt bij de selectie van
personeel dat hij ontslaat, kan dat dan via artikel 7:681 of 682 BW tot een herstel van de
arbeidsovereenkomst leiden? Of tot een billijke vergoeding ten laste van de boedel? Hier
kom ik in volgende paragrafen op terug; ik volsta nu met de tussenconclusie dat helderder
wetgeving gewenst was en is en met een eerste (deel)oplossing voor de geconstateerde
26

Uitgebreider hierover: Van der Pijl, TvI 2015/22.
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weeffout in de regelgeving. Aan artikel 7:671 lid 1 BW kan een extra situatie, na het "tenzij"
in de aanhef worden toegevoegd, luidende:
"(...), de opzegging geschiedt ten gevolge van het faillissement van de werkgever of toepassing
van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van de werkgever (...)."27

Feit is al met al wel dat de curator nog altijd meer vrijheid heeft dan de 'gewone' werkgever, maar onbeperkt is deze niet. Hij heeft immers op grond van artikel 68 Fw voor
de opzegging van de arbeidsovereenkomst de (voorafgaande) machtiging nodig van de
rechter-commissaris. Ontbreekt deze machtiging, dan is opzegging vernietigbaar en is
de curator bovendien aansprakelijk (artikel 72 lid 2 Fw). Op dit onderwerp wordt nader
ingegaan in paragraaf 4.5.2.
De belangrijkste conclusie die hier nu kan worden getrokken, lijkt – ondanks alle bespiegelingen en kanttekeningen in het voorafgaande – tamelijk eenvoudig, namelijk dat het
algemene opzegverbod niet van toepassing is in geval van faillissement.
Toch kunnen bij deze conclusie nog een aantal kritische vragen worden gesteld, namelijk
voor de gevallen waarin het gaat om:
a) opzegging wegens een andere reden dan het faillissement;
b) opzegging terwijl de onderneming wordt voortgezet (en/of nadat het ontslag aanvankelijk is uitgesteld);
c) opzegging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die na de faillietverklaring
in dienst is genomen.
In al deze drie bijzondere situaties mag de vraag gesteld worden of ook in dat geval nog
altijd het algemene opzegverbod niet geldt. Ik tracht per categorie een antwoord te vinden.
a. Opzegging wegens een andere reden
In de eerste plaats was tot de invoering van de Wwz in 2015 voor opzegging door de
curator om andere redenen dan het faillissement (bijvoorbeeld disfunctioneren) gewoon
voorafgaande toestemming vereist, waardoor deze opzegging zonder toestemming van
UWV wel vernietigbaar was. In het licht van hetgeen hiervoor is geschreven over de
totstandkoming van de nieuwe wetgeving en het feit dat hier geen wijziging van regels
in geval van faillissement van de werkgever is beoogd, valt niet in te zien waarom dit nu
anders moet worden beoordeeld. Over de praktische betekenis van deze conclusie maak
ik mij niet veel illusies: mocht een curator afscheid willen nemen van een werknemer dan
zal hij zich vermoedelijk steeds baseren op aan het faillissement (en niet aan de persoon
van de werknemer) te relateren redenen.

27
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Op de inhoud van het tussen haakjes geplaatste deel van het tekstvoorstel kom ik later in deze
paragraaf terug.
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b. Opzegging als dienstverband gedurende voortzetting onderneming niet wordt opgezegd
In de tweede plaats is de vraag gerechtvaardigd, of de vrijheid van de curator zonder
toestemming van UWV op te zeggen zonder enige beperking blijft bestaan zolang het
faillissement duurt en bijvoorbeeld ook geldt ten aanzien van werknemers die de curator
langere tijd in dienst houdt omdat hij de onderneming voorlopig voortzet, hetgeen hem
onder meer mogelijk wordt gemaakt door artikel 98 Fw. Er zijn argumenten waarmee
verdedigd kan worden dat aan de verzwakking van de rechtspositie van de werknemer
op enig moment een einde moet komen. In de eerste plaats heeft de wetgever in 1988 de
desbetreffende uitzondering in het BBA uitdrukkelijk ingevoerd om de curator in staat
te stellen zo snel mogelijk de arbeidsovereenkomsten te beëindigen, omdat dit in het
belang van de boedel en dus van de gezamenlijke schuldeisers zou zijn. Daarin past niet
een in tijd onbeperkte uitzonderingspositie ten opzichte van de normale werknemer
buiten faillissement. Een vergelijkbare redenering wordt wel gehanteerd ten aanzien van
de beperking van de opzegtermijn van artikel 40 Fw. De in dit artikel geregelde (latente)
verkorting van opzegtermijnen tijdens faillissement door de wetgever is gecreëerd, omdat
het faillissement op liquidatie is gericht.28 Daarbij valt te constateren dat de wetgever
er daarbij van uitging dat de werknemers op korte termijn zouden worden ontslagen.
Zolang de werknemers immers nog in dienst zijn, zijn de loonvorderingen boedelschulden
(aldus lid 2 van artikel 40 Fw). Kiest de curator echter voor (tijdelijke) continuering van
de arbeidsovereenkomsten (ongetwijfeld omdat de boedel daarbij gebaat is), dan valt niet
in te zien waarom hij niet op enig moment alsnog de normale ontslagregels in acht moet
nemen. De urgentie is immers verdwenen, de rust is weergekeerd en de curator heeft tijd
om te bepalen of en, zo ja, hoe lang hij de werknemers nog wil inzetten. Vervolgvraag is
dan wel: waar ligt de grens? Is er een moment aan te wijzen waarop de curator wel de
algemene regels voor opzegging (waaronder het algemene opzegverbod en de reguliere,
langere opzegtermijnen) in acht moet nemen? Omdat de uitzondering op het algemene
opzegverbod voor de opzegging tijdens faillissement zo nadrukkelijk door de wetgever
werd gemotiveerd met de gesignaleerde noodzaak de curator zo snel mogelijk te kunnen
laten handelen (en daarin gezien de parlementaire geschiedenis van de Wwz geen wijziging
is overwogen), ligt het meer voor de hand een absolute termijn te hanteren waarbinnen
de curator van de bijzondere positie die hem is gegund gebruik moet maken, bij gebreke
waarvan de uitzonderingspositie wordt verspeeld. Een termijn van twee maanden na de
faillietverklaring is voldoende, zelfs in complexe faillissementen en komt aan de wederzijdse
betrokken belangen tegemoet.
Ik pleit voor een hard and fast rule: als de curator niet binnen deze termijn tot opzegging
overgaat, is alsnog toestemming van UWV voor de opzegging nodig. Deze toestemming zal
in de regel snel worden verleend door UWV als onderdelen van de onderneming alsnog
worden gestaakt of doorverkocht (in welk geval het de verkrijger vrij staat werknemers
niet mee over te nemen, aldus vloeit in beginsel voort uit artikel 7:666 BW29). Dit kan door
28
29

Beltzer en Van der Pijl, 2015, p. 233 e.v. Op opzegtermijnen tijdens faillissement (en surseance)
wordt nader ingegaan in par 4.4.
De nuancering die na het Smallsteps-arrest van het Hof van Justitie van de EU uit 2017 naar
mijn smaak op dit uitgangspunt dient te worden gemaakt blijft hier onbesproken en komt in
hoofdstuk 6 uitgebreid aan de orde.

83

4.2.2

Hoofdstuk 4 / Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

in artikel 7:671 lid 1 een extra "sub", naast de onder a. tot en met h. genoemde gevallen,
toe te voegen:
"(...), de opzegging geschiedt ten gevolge van het faillissement van de werkgever of van
toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van de werkgever
en de opzegging plaatsvindt binnen twee maanden na de faillietverklaring of de uitspraak
tot toepassing van de schuldsaneringsregeling."

Ook artikel 40 Fw dient dan te worden aangepast door achter "in elk geval de arbeidsovereenkomst" in te voegen "gedurende twee maanden na de faillietverklaring", waardoor
ook de verkorting van de opzegtermijn beperkt geldt (meer hierover in paragraaf 4.4).30
c. Opzegging van door de curator aangegane arbeidsovereenkomsten
De derde categorie betreft de door de curator in dienst genomen werknemers. In lijn
met het voorgaande is de conclusie dat werknemers die pas na de faillietverklaring door
de curator in dienst zijn genomen, worden beschouwd als 'normale' werknemers, wier
arbeidsovereenkomsten niet zonder voorafgaande toestemming kunnen worden beëindigd. Het gaat hierbij niet alleen om werknemers die 'van buiten' worden aangetrokken,
bijvoorbeeld om bijzondere taken te vervullen ten behoeve van de afwikkeling van het
faillissement, maar ook om werknemers wier arbeidsovereenkomst kort na faillissement
door de curator (met machtiging van de rechter-commissaris) is opgezegd. Veel curatoren
kiezen er immers voor allereerst tot opzegging van alle arbeidsovereenkomsten over te
gaan, om de periode gedurende de opzegtermijn te benutten om na te gaan of bepaalde
werknemers toch voor de onderneming dienen te worden behouden, hetzij met het oog
op een doorstart, hetzij met het oog op een meer tijd vergende liquidatie. Ook bij die in
dienst blijvende werknemers geldt naar mijn overtuiging nadien alsnog het algemene
opzegverbod.31 Hun eventuele ontslag in een later stadium is immers niet zozeer als een
(rechtstreeks) gevolg van het faillissement aan te merken, maar veeleer als een logische
consequentie van het feit dat het werk waarvoor zij door de curator zijn aangetrokken
kennelijk afgerond is. Een tweede argument voor deze conclusie kan worden gevonden
in de regels uit de Faillissementswet die betrekking hebben op (andere) wederkerige
overeenkomsten, zoals artikel 37 lid 1 Fw ten aanzien van het al dan niet gestand doen van
wederkerige overeenkomsten in het algemeen, artikel 38a Fw ten aanzien van het beëindigen
van overeenkomsten tot huurkoop en artikel 39 Fw dat betrekking heeft op de opzegging
van huurovereenkomsten. In al deze gevallen gaat het uitsluitend om overeenkomsten die
al bestonden op het moment van faillietverklaring, waarbij het de curator eenvoudiger
wordt gemaakt om de desbetreffende overeenkomst te beëindigen in vergelijking tot de
situatie buiten faillissement. Oftewel, in al deze gevallen gelden deze soepele regels uit de
30
31
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Via schakelbepaling van artikel 313 Fw heeft deze wijziging ook betrekking op werkgevers die
als natuurlijke persoon in de schuldsaneringsregeling zijn terechtgekomen.
Overigens zou na rechtsgeldige opzegging door de curator nog wel een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd kunnen worden afgesloten; volgens artikel 7:667 lid 4 BW (Ragetlie) is de opzegging
van de curator rechtsgeldig, waardoor de door de curator aangegane arbeidsovereenkomst
van bepaalde tijd van rechtswege eindigt. Dit ligt weer anders bij een doorstart, omdat dan de
ketenregel van artikel 7:668a lid 2 BW bij opvolgend werkgeverschap roet in het eten kan gooien
(zie hierover paragraaf 13.8).
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Faillissementswet niet ten aanzien van (de beëindiging van) overeenkomsten die de curator
na de faillietverklaring zelf is aangegaan. Als een curator zelf wederkerige overeenkomsten
sluit, is hij gebonden aan de voor iedere rechtsdeelnemer geldende regels. Dat geldt dus ook
voor de door de curator afgesloten arbeidsovereenkomsten. Een andere conclusie zou tot
het (ongewenste) resultaat leiden, dat de curator die bijvoorbeeld werknemers aanneemt
op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd (zonder tussentijdse opzegmogelijkheid)
toch met inachtneming van een opzegtermijn van zes weken de arbeidsovereenkomst op
ieder moment zou kunnen beëindigen door zich te beroepen op artikel 40 Fw. Dit kan niet
de bedoeling zijn. Schaink kwam eerder al tot een vergelijkbare conclusie:
"Het stelsel van de Faillissementswet is gericht op afwikkeling van rechtsbetrekkingen die
bestaan op het moment van faillietverklaring. Wat daarna begint is nieuw, daar gaat de
Faillissementswet (in beginsel) niet over."32

Met de formulering van de in deze paragraaf gepresenteerde tekstvoorstellen voor artikel 7:671 lid 1 BW en artikel 40 Fw wordt bovendien iedere onduidelijkheid weggenomen,
ook ten aanzien van de problematiek van de door de curator in dienst genomen werknemer,
nu de 'vrijheid' zonder voorafgaande toestemming van UWV op te zeggen (en de maximering
van de opzegtermijn) nog maar gedurende een beperkte periode van twee maanden na de
faillietverklaring geldt. In theorie zou de curator dan ook nog korte tijd kunnen 'profiteren'
van het verlichte ontslagregime ten aanzien werknemers die onmiddellijk na de faillietverklaring in dienst worden genomen (zoals faillissementsmedewerkers), maar dat valt te
billijken. Aan het lichte ontslagregime komt hoe dan ook na korte tijd een eind, maar het
vergunt de curator voldoende vrijheid en tijd de noodzakelijke maatregelen te nemen.33
4.2.3

Bijzondere opzegverboden en faillissement

Bijzondere opzegverboden komen onder meer voor in artikel 7:670 BW, waarbij bijvoorbeeld
kan worden gedacht aan het opzegverbod tijdens ziekte (artikel 7:670 lid 1 BW), tijdens
zwangerschap (artikel 7:670 lid 2 BW), tijdens lidmaatschap van een ondernemingsraad
(artikel 7:670 lid 4 BW) en het opzegverbod wegens het lidmaatschap van een vakbond
(7:670 lid 5 BW). Te denken valt verder aan de verschillende verboden vormen van discriminatoire opzegging, zoals onder meer opgenomen in artikel 7:646-649 BW en artikel 8
Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).34 Deze opsomming is niet uitputtend; voor
dit onderzoek minder relevante opzegverboden zijn onder meer het opzegverbod tijdens
militaire dienst (7:670 lid 3 BW), het opzegverbod wegens politiek verlof (7:670 lid 1 BW),
het opzegverbod betreffende werknemers die lid zijn van het bestuur van een pensioenfonds

32
33

34

Schaink, ArbeidsRecht 2000/38. Recenter, in gelijke zin: Loesberg 2015, De failliete werkgever en
zijn werknemers, FIP 2014/8, nr. 365.
Artikel 13a Fw dat voorziet in een met terugwerkende kracht herleven van het ontslagrecht als
een faillissement wordt vernietigd, kan daarnaast gewoon blijven bestaan. Deze artikelen hebben
weliswaar uiteindelijk ieder een vergelijkbaar effect, maar in verschillende gevallen en 'bijten'
elkaar dus niet.
De opsomming is niet uitputtend; voor een volledig overzicht zij verwezen naar Asser/Heerma
van Voss 7-V* 2010, nr. 46.
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(artikel 108 leden 4 en 5 Pensioenwet)35 en het opzegverbod in verband met een verzoek
van de werknemer om aanpassing van de arbeidsduur (artikel 3 WAA).36
Bijzondere opzegverboden kunnen in twee categorieën verdeeld worden: 'tijdens'- en
'wegens'-opzegverboden. Tijdens-opzegverboden zijn in zekere zin absoluut, omdat deze
gedurende een periode dat een bepaalde omstandigheid zich voordoet van toepassing
zijn; tijdens-opzegverboden zijn bijvoorbeeld de opzegverboden van artikel 7:670 lid 1-4
en 10 BW, alsook het opzegverbod van artikel 108 Pensioenwet. Wegens-opzegverboden
zijn niet absoluut, omdat het verbod op te zeggen alleen geldt als wegens een bepaalde,
verboden omstandigheid wordt opgezegd, terwijl het denkbaar is dat wel mag worden
opgezegd om een andere valide reden. Voorbeelden zijn de (anti-discriminatoire) gelijke
behandelings-opzegverboden (artikel 7:646 BW), alsmede die van artikel 7:670 lid 5-9 BW.
Waar al vraagtekens kunnen worden gezet bij de wijze waarop de wetgever faillissementssituaties heeft willen uitzonderen van het algemene opzegverbod, bestaat nog meer
onduidelijkheid ten aanzien van de toepasselijkheid van de bijzondere opzegverboden
tijdens faillissement. Er is geen wettelijke bepaling die toepasselijkheid van de bijzondere
opzegverboden in geval van insolventie van de werkgever uitsluit, met uitzondering van
het opzegverbod van artikel 7:670 lid 8 BW. Dit verbod op te zeggen wegens de overgang
van onderneming is in artikel 7:666 BW expliciet buiten toepassing verklaard in geval
van faillissement. Dat zou op het eerste oog de conclusie rechtvaardigen dat de andere
opzegverboden ook tijdens insolventie van de werkgever van toepassing zijn, juist nu het
kennelijk in één geval wel nodig is geacht een uitzondering in de wet op te nemen (via
artikel 7:666 BW). Daarentegen zou een andere 'a contrario'- redenering, die in de vorige
paragraaf werd besproken en die kan worden gededuceerd uit de parlementaire geschiedenis,
tot de tegengestelde conclusie kunnen leiden: ook de bijzondere opzegverboden gelden
niet tijdens faillissement, zo lang het faillissement niet is vernietigd. De betooglijn luidt
dan: artikel 13a Fw verklaart de reguliere, buiten faillissement geldende (ontslag)regels
met terugwerkende kracht van toepassing als het faillissement is vernietigd; zolang dat
derhalve niet het geval is gelden deze regels dus niet. Ik kan mij maar moeilijk met deze
redenering verenigen. De tekst van artikel 13a Fw kent immers de nogal algemeen geformuleerde passage, dat de opzegging na vernietiging van het faillissement wordt "beheerst
door de wettelijke of overeengekomen regels die van toepassing zijn buiten faillissement",
waaruit toch moeilijk kan worden afgeleid dat daarmee vaststaat dat tijdens faillissement
geen enkele regel betreffende de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van toepassing
is. Dan zou via artikel 13a Fw geconcludeerd worden dat de gehele afdeling 9 van boek 7,
titel 10 niet geldt. Die conclusie houdt geen stand. Ik noem alleen al artikel 7:668a BW
waarvan de Hoge Raad uitdrukkelijk heeft gezegd dat deze bepaling wel van toepassing is
tijdens faillissement.37 Maar ook zou deze redenering betekenen dat tijdens faillissement
35

36
37
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Ook leden van belanghebbendenorganen en verantwoordingsorganen van een pensioenfonds
en zij die op de kandidatenlijst van het bestuur of genoemde organen staan worden door dit
opzegverbod beschermd. Eveneens geldt dit voor personen die korter dan twee jaar geleden
lid waren van een van deze organen.
Voor een volledig overzicht zij verwezen naar Asser/Heerma van Voss 7-V* 2010, nr. 46.
Althans deze conclusie mag mijns inziens worden opgemaakt uit HR 14 juli 2006, JAR 2006/190
(Isik/Boekenvoordeel).
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bijvoorbeeld een ontslag in de proeftijd of een ontslag op grond van een dringende reden
door de curator (of door de werknemer) niet mogelijk zou zijn. Dat is onjuist. Ik ben van
mening dat nog een tussenstap vereist is, namelijk dat wettelijk bepaald is dat de betreffende
regels tijdens faillissement niet gelden waarna de uitgezonderde bepalingen alsnog met
terugwerkende kracht kunnen herleven, op de voet van artikel 13a Fw.
In de literatuur is het ontbreken van duidelijke wettelijke regels in een eerder stadium
reden genoeg geweest om tot het oordeel te komen dat de bijzondere opzegverboden
tijdens insolventie onverkort gelden, juist ook omdat er in de parlementaire geschiedenis
diverse geschikte momenten zijn geweest om de wet (ook) op dit punt te wijzigen.38 Het
was – parafraseer ik deze redenering – een kleine moeite voor de wetgever geweest een
regeling voor het buiten toepassing verklaren van bijzondere opzegverboden tijdens
faillissement in het leven te roepen, indien hij dat gewenst had. Luttmer-Kat betoogt
dat, waar vaststaat dat de opzegverboden wel gelden tijdens surseance en waar het
onderscheid tussen faillissement en surseance minder scherp is dan voorheen (in de zin
van liquidatie versus bedrijfsvoortzetting), er geen reden is de opzegverboden in geval
van faillissement te negeren.39
In de lagere rechtspraak is een beroep op toepasselijkheid van bijzondere opzegverboden
een enkele keer gehonoreerd.40 De Rechtbank te Roermond vond in 2003 dat niet opgezegd
kon worden gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een werkneemster, noch
gedurende de eerste zes weken na het einde van dat verlof.41 In de optiek van de rechtbank
derogeerde artikel 40 Fw niet aan de op een Europese richtlijn42 gebaseerde Wet arbeid en
zorg. Deze uitspraak sluit ook aan bij de uitzondering op de bijzondere opzegverboden die
al in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zelf is terug te vinden in (thans) artikel 670a lid 2
sub d.43 Op grond daarvan gelden immers verschillende opzegverboden van artikel 7:670
BW niet, indien de opzegging geschiedt wegens beëindiging van de werkzaamheden
van de onderneming of van het onderdeel van de onderneming waarin de werknemer
uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam is. De tweede helft van dit artikellid bepaalt dan:
'(...), met dien verstande dat de opzegging wegens beëindiging van de werkzaamheden
niet kan betreffen de werkneemster die zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet als
bedoeld in artikel 3:1 van de Wet arbeid en zorg'. Als het faillissement te beschouwen
is als een beëindiging van de onderneming – een redenering die in zijn algemeenheid
overigens te kort door de bocht gaat – is de uitspraak van de rechtbank een faire. Een oude
uitspraak van de Rechtbank Zutphen uit 1984 betrof het opzegverbod in verband met het
lidmaatschap van de ondernemingsraad.44 Hierbij was de belangrijkste redenering dat
38
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Beltzer en Luijkx 2008, p. 232. Een vergelijkbare redenering hanteert Broekman, AR 1999/21. Zij
verdedigt dat het ontslagverbod van OR-leden (dat aanvankelijk in de WOR was opgenomen)
overeind blijft, omdat de WOR als jongere wet prevaleert boven de oudere Faillissementswet.
Luttmer-Kat 2000, p. 6.
Rb. Roermond 15 januari 2003, LJN: AF4984; Rb. Zutphen 12 juli 1986, NJ 1986, 565.
Rb. Roermond 15 januari 2003, LJN AF 4984.
Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992, waarvan artikel 10 inhoudt dat de Lidstaten
de nodige maatregelen nemen om ontslag van werknemers onder meer tijdens bevallingsverlof
te voorkomen.
Tot 1 juli 2015 stond een vergelijkbare bepaling in artikel 7:670b BW.
Rb. Zutphen 12 juli 1986, NJ 1986, 565; hetgeen aansluit bij Broekman, AR 1999/21.
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dit bij dit opzegverbod (toen nog opgenomen in artikel 21 WOR)45 een limitatief aantal
ontslagmogelijkheden voor (kandidaat-)leden van de ondernemingsraad was genoemd,
waartoe ontslag tijdens faillissement niet behoorde. Omdat de wet bovendien van recentere
datum was dan artikel 40 Fw, derogeerde, aldus de rechtbank, artikel 40 Fw niet aan het
betreffende opzegverbod. Dit past in de eerder weergegeven redenering van tegenstanders
van toepasselijkheid van de bijzondere opzegverboden bij faillissement, dat als de wetgever
bijzondere opzegverboden had willen uitsluiten in faillissementsgevallen hij dat eerder
had kunnen en ook moeten doen.
Deze conclusies verdienen nog wel enige relativering. Feit is immers dat de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1987 tijdens de parlementaire behandeling
– terloops en zonder nadere toelichting, maar tegelijkertijd onomwonden – stelde dat
de civielrechtelijke opzegverboden tijdens faillissement niet van toepassing zijn.46 Feit is
bovendien dat ook al eerder – in 1952, bij de invoering van de eerste twee opzegverboden
(bij ziekte en militaire dienst) – door de minister uitdrukkelijk werd uitgesproken, dat
die opzegverboden (andere bestonden dus nog niet) niet van toepassing zouden zijn bij
faillissement en surseance.47 Datzelfde gebeurde in 1968, toen ook – al was het in een
bijzin – de minister zich in deze zin uitsprak.48 Van den Heuvel heeft deze opvatting in een
preadvies uit 1981, met name verwijzend naar die uit 1952 als niet sterk en 'niet geheel
consequent' bestempeld.49
Het voorgaande maakt duidelijk dat (zeer) verschillend wordt gedacht over dit onderwerp.
Ik maak mij bovendien sterk, dat in de praktijk curatoren zich ook in voorkomende
gevallen niet van opzegging laten weerhouden door de aanwezigheid van een van de
zgn. tijdens-opzegverboden. Deze situatie is ongewenst, omdat zij rechtsonzekerheid
creëert. Daarom is het zinvol na te denken over een verbeterde wettelijke regeling. Het
alweer uit 2007 daterende Voorontwerp Insolventiewet50 bood daarvoor na de uitgebreide
consultatieronde een werkbaar en redelijk uitgangspunt, door te bepalen dat de bijzondere
opzegverboden van artikel 7:670 en 670a BW ook bij insolvente werkgevers van toepassing
waren, tenzij de uitzondering van artikel 7:670b lid 2 BW (thans: artikel 7:670a lid 2 sub
d BW) zich voordeed, te weten dat de curator de onderneming, althans het deel daarvan
waar de desbetreffende werknemer werkzaam was, niet voortzet maar liquideert.
Hierop voortbordurend verdient het, juist omwille van de rechtszekerheid, aanbeveling
in artikel 7:670a lid 2 BW op te nemen dat de hier bedoelde opzegverboden niet gelden
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Per 1 januari 1999 is dit overgeheveld naar artikel 7:670 lid 4 BW, bij wet van 14 mei 1998,
Stb. 1998.
Kamerstukken II 1987/88, 19 810, nr. 5, p. 6.
Kamerstukken II 1951/52, 881, nr. 6, p. 36. Literatuur over dit onderwerp: Beltzer en Luijkx, 2008,
p. 234. Anders: E. Loesberg 2000, p. 20.
Kamerstukken II 1967/68, 9010, nr. 5, p. 3.
Rechten van werknemers bij faillissement, L.H. van den Heuvel, preadvies in de serie Geschriften
van de Vereniging voor Arbeidsrecht, nr. 5, Samsom uitgeverij 1981, p. 9.
Dit Voorontwerp, opgesteld door de Commissie-Kortmann, vormde voor de minister geen
aanleiding om tot grondige herziening van de Faillissementswet over te gaan, zo heeft hij laten
weten in een brief aan onder meer het bestuur van de Vereniging Insolad.
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gedurende de eerste twee maanden na faillietverklaring. Dit kan door aan lid 2 een nieuw
sub e51 toe te voegen dat luidt als volgt:
"(...) de opzegging binnen twee maanden na de faillietverklaring van de werkgever of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van de werkgever
plaatsvindt, met dien verstande dat de opzegging niet kan betreffen de werkneemster die
zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet als bedoeld in artikel 3:1 Wet arbeid en zorg."

In de hier voorgestelde regeling is niet meer van belang of de curator de onderneming
nu voortzet of (geleidelijk of per direct) liquideert. Uitstel in de vorm van verlenging
van de termijn is niet mogelijk. De curator weet waar hij aan toe is en hoeft zich geen
zorgen te maken over potentiële vernietiging van de opzegging. Ook voor de werknemer
is de zaak volstrekt helder. Er is een objectief verifieerbare situatie waarin de bijzondere
opzegverboden niet gelden. In alle andere gevallen gelden zij wel. De werkneemster die
met zwangerschaps- en bevallingsverlof is, blijft (op grond van de Wet arbeid en zorg tot
100% van het maximumdagloon) buiten schot, nu verdedigbaar is dat zij dezelfde extra
bescherming verdient als haar toekomt bij bijvoorbeeld een bedrijfssluiting.
Andere, niet in artikel 7:670 BW genoemde, anti-discriminatoire opzegverboden (zoals onder
meer opgenomen in artikel 7:646-649 BW en artikel 8 AWGB) dienen tot slot onverkort
van toepassing te blijven. In de literatuur is namelijk onomstreden, dat opzegging door
de curator in strijd met deze opzegverboden – wat in de praktijk weinig zal voorkomen –
per definitie vernietigbaarheid oplevert.52 Dit valt overigens indirect ook af te leiden uit
artikel 7:682 lid 1 aanhef en sub c BW dat de mogelijkheid biedt aan werknemers hetzij
de opzegging te vernietigen, hetzij een billijke vergoeding te vragen, indien is opgezegd
in strijd met de zgn. discriminatie-opzegverboden. Bij de invoering van dit artikel in het
kader van de Wwz lijkt (opnieuw) niet te zijn stilgestaan bij de gevolgen van deze regeling
tijdens insolventie van de werkgever en meer in het bijzonder voor het (toegegeven:
betrekkelijk theoretische) geval dat een curator in strijd met deze opzegverboden opzegt.
Ten aanzien van het hier ingenomen standpunt (te weten: deze specifieke opzegverboden
gelden onverkort in faillissement), dat als gezegd in de literatuur onomstreden is, mag
wel geconcludeerd worden dat eventuele gebreken of onduidelijkheden in de wet aan dat
standpunt weinig tot niets afdoen. Door bovengenoemd voorstel, met de toevoeging van
een uitzondering in faillissement voor toepasselijkheid van een aantal 'tijdens'-verboden,
wordt ten overvloede duidelijk dat de hier bedoelde opzegverboden van kracht blijven.
4.3.4

Opzegverboden en surseance

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de opzegverboden gelden tijdens surseance.53 In
het voorgaande werd al kort aangestipt dat in artikel 239 Fw is voorzien in een regeling
met betrekking tot opzegging van arbeidsovereenkomsten tijdens surseance. Het artikel
51
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De huidige uitzondering sub e. kan dan vernummerd worden tot sub f. De reden hiervoor is dat
de voorgestelde tekst goed aansluit op de vergelijkbare uitzondering sub d van artikel 7:670a lid 2
BW. Overigens zou ook moeten worden voorzien in een vergelijkbare aanpassing c.q. aanvulling
ten aanzien van artikel 108 lid 6 Pensioenwet.
Zie bijvoorbeeld Schaink 2017, paragraaf 3.4 e.v.
Wissink, in T&C Insolventierecht, artikel 239 Fw, aant. 2.a.
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ziet echter uitsluitend op de lengte van de in acht te nemen opzegtermijnen (waarover
meer in paragraaf 4.4). In de wetsgeschiedenis betreffende dit artikel, dat pas in 1935 aan
de Faillissementswet werd toegevoegd, zijn echter weinig tot geen aanknopingspunten
hiervoor te vinden, evenmin voor het tegendeel overigens. Duidelijk is echter dat de
uitzondering van opzegging ten gevolge van faillissement, sinds 1988 opgenomen in het
BBA, uitdrukkelijk geen betrekking had op opzegging in surseance. Daarvóór gold ook de
verplichting voorafgaande toestemming voor de opzegging te vragen bij – toen nog – de
Directeur GAB, zodat het, zacht gezegd, geen gewaagde veronderstelling is aan te nemen
dat dit op dat moment ook al gold voor opzegging tijdens surseance.
Ook is illustratief dat voor een opzegging tijdens surseance, die geschiedt door de werkgever zelf, niet een rechterlijke machtiging van de rechter-commissaris nodig is, waar
dit wel vereist is bij een opzegging door de curator (aldus artikel 68 lid 2 Fw). Weliswaar
heeft de sursiet op grond van artikel 228 Fw de medewerking of een machtiging van de
bewindvoerder nodig voor de opzeggingshandeling, maar dit kan niet als een substituut
voor de machtiging door de rechter-commissaris tijdens faillissement worden gezien.
De medewerking van de bewindvoerder is inherent aan het wezen van de surseance: de
ondernemer heeft voor alle rechtshandelingen medewerking of machtiging nodig, omdat
zij samen het beheer over de boedel voeren.
Een andere aanwijzing voor deze stelling valt af te leiden uit het conceptwetsvoorstel
dat Insolad in 2015 op haar site publiceerde54 en dat een wijziging in het ontslagrecht
in petto heeft, onder andere door in het eerste lid van beoogde nieuwe artikel 251 Fw
(dat artikel 239 Fw zou moeten vervangen), te voorzien in een preventieve toets door de
rechter-commissaris in plaats van door UWV:
"Zodra de surseance een aanvang heeft genomen, kan de schuldenaar, met inachtneming van
het bij artikel 215, derde lid bepaalde, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris,
aan werknemers in zijn dienst, de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van
de overeengekomen of wettelijke 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 zes weken, met inachtneming van die termijn. Artikel 67 tweede lid, tweede
zin is van overeenkomstige toepassing. Het bepaalde in de artikelen 7:669, 670 eerste tot
en met vierde lid en tiende lid, 670a en 671a Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. (...)"

Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij de inhoudelijke kwaliteit, de haalbaarheid en de
wenselijkheid van dit conceptwetsvoorstel.55 Afgezien daarvan kan echter uit de tekst en
de bijbehorende toelichting worden afgeleid dat de opstellers ervan op zichzelf genomen
ook van mening zijn dat momenteel het reguliere ontslagrecht tijdens surseance nog
onverkort van toepassing is.
54
55
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Zie www.insolad.nl/publicaties (publicatiedatum 30 januari 2015).
Ik beperk me hier tot het aanstippen van vragen als: geldt deze regel ook tijdens voorlopige
surseance? Waarom worden de opzegtermijnen tijdens surseance op dezelfde wijze als in geval van
faillissement verkort, terwijl de reden voor de verkorting van artikel 40 Fw is gelegen in het niet
laten oplopen van boedelschulden (er geldt overigens ook al dat niet langer transitievergoedingen
zijn verschuldigd tijdens surseance, aldus artikel 7:673c lid 1 BW)? Hoe wordt gewaarborgd dat
bijvoorbeeld de selectiecriteria worden gerespecteerd?
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Dat geldt ook voor de bijzondere opzegverboden (al voorziet dit voorstel dus ook in de
laatste hierboven geciteerde volzin in een buitentoepassing verklaring van een aantal
"tijdens"-verboden). Hufman56 wijst echter terecht op de eerder ook aangehaalde uitspraken
van de minister uit 1952, namelijk dat de opzegverboden tijdens ziekte en militaire dienst
niet gelden in geval van faillissement, en:
"Ook bij surseance zal door de - vrijwel - gehandhaafde tekst van artikel 239 lid 1 Fw ontslag
mogelijk zijn bij ziekte of militaire dienst."57

Naar mijn idee is dit een onjuiste opmerking van de minister geweest, gezien de rechtvaardiging die hij voor zijn standpunt zoekt in de tekst van artikel 239 Fw. Ook hier weer
geldt: als de wetgever had gewild dat een bepaald artikel uit Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek niet van toepassing is, in dit geval tijdens surseance van de werkgever, had het op
zijn weg gelegen dat wettelijk te regelen. Het oordeel van de Hoge Raad over dit specifieke
vraagstuk is overigens nog nimmer gevraagd, wat doet vermoeden dat de praktische
relevantie van deze discussie beperkt is en gerelativeerd mag worden. Surseance wordt als
middel betrekkelijk weinig ingezet, en als het gebeurt en daarbij dadelijk of na korte tijd
ontslag van werknemers noodzakelijk wordt geacht, wordt vrijwel steeds gekozen voor
het faillissement als reorganisatie-instrument. De surseance wordt dan eerst omgezet in
faillissement, waarna de opzeggingen door de curator hun beslag krijgen.
In hoofdstuk 6 (Doorstart) wordt verder ingegaan op surseance als reorganisatie-instrument
en op de vraag in hoeverre het wenselijk en mogelijk is dat surseance in dat opzicht aantrekkelijker wordt gemaakt. Daarbij komt ook het conceptwetsvoorstel van Insolad aan bod.
4.4

Opzegtermijnen

Als er dan niets aan de opzeggingshandeling in de weg staat, is de volgende vraag welke
opzegtermijn moet worden gehanteerd. In deze paragraaf wordt gezocht naar het antwoord
op deze vraag, waarbij achtereenvolgens ingegaan wordt op:
●● de geldende opzegtermijn bij faillissement van de werkgever (par. 4.4.1);
●● de geldende opzegtermijn bij surseance van de werkgever (par. 4.4.2);
●● de geldende opzegtermijn bij voortzetting van de onderneming (par. 4.4.3).
4.4.1

Opzegtermijnen bij faillissement

Eerder is uiteengezet dat artikel 40 lid 1 Fw niet zozeer beoogt een algemene opzeggingsbevoegdheid te creëren, maar veeleer voorziet in een beperking van de door partijen
bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in acht te nemen opzegtermijnen.58 In
deze paragraaf wordt ingezoomd op die beperking van de opzegtermijn en de daaraan
verbonden complicaties.
56
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Hufman 2015, p. 55.
Kamerstukken II 1951/52, 881, nr. 6, p. 36.
In lid 2 van artikel 40 Fw is bepaald dat het loon en de met de arbeidsovereenkomst samenhangende
premieschulden vanaf de dag der faillietverklaring boedelschuld zijn, lid 3 van artikel 40 Fw ziet
op agentuurovereenkomsten.
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In 1990 is uitgebreid door de Hoge Raad stilgestaan bij het doel en de ratio van artikel 40
Fw, waarbij hij in rechtsoverweging 3.3 overwoog:
"Voorop moet worden gesteld dat de regeling van art. 40 derde lid (het huidige eerste lid,
JvdP) meebrengt dat, zo instandhouding van de dienstbetrekking niet in het belang van de
boedel is, de werknemers in bepaalde gevallen kunnen worden ontslagen op een kortere
termijn dan uit de overeenkomst of de wettelijke termijnen van opzegging voortvloeit, en dat
deze wettelijke regeling aldus is getroffen teneinde te vermijden dat de boedelschulden, die
krachtens het vierde lid (het huidige tweede lid, dat loon na faillissement de status van boedelschuld verleent JvdP) door het voortduren van de arbeidsovereenkomst na de faillietverklaring
ontstaan, zouden oplopen tot een door de wetgever niet verantwoord geachte hoogte. Deze
regeling berust aldus op een afweging van het belang van de betrokken werknemers en dat
van de faillissementscrediteuren, welke afweging bij wetten van 17 dec. 1953, Stb. 619, en
van 30 mei 1968, Stb. 270, telkens opnieuw onder ogen is gezien (HR 5 dec. 1975, NJ 1976,
269). Na de in deze zaak aan de orde gestelde feiten is dat opnieuw gebeurd bij wet van 1
december 1988, Stb. 573."59

Om het effect van de aantasting van de normaliter geldende opzegtermijn te kunnen
beoordelen, is het goed eerst kort stil te staan bij wat in normale situaties – dus buiten
faillissement – geldend recht is ten aanzien van opzegtermijnen. In artikel 7:672 BW is de
wettelijke regel omtrent de lengte van opzegtermijnen opgenomen. De termijn bedraagt
voor de werknemer een maand (artikel 7:672 lid 4 BW) en is voor de werkgever, aldus
artikel 7:672 lid 2 BW, afhankelijk van de duur van het dienstverband, tenzij de werknemer
de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (aldus artikel 7:672 lid 3 BW). De opzegtermijn
van de werkgever wordt nog met de tijd die gemoeid is met het voeren van de ontslagprocedure verkort, mits de opzegtermijn in dat geval nog ten minste een maand bedraagt
(aldus artikel 7:672 lid 5 BW). Van deze wettelijke opzegtermijnen mag onder bepaalde
voorwaarden bij individuele of collectieve overeenkomst worden afgeweken (leden 6 en 7).
De maximeringregel van artikel 40 Fw (tot zes weken) is daarmee relevant ingeval arbeidsovereenkomsten vijf jaar of langer duren en in gevallen waarin een langere opzegtermijn
is overeengekomen. Curatoren plegen overigens met deze problematiek wel zeer praktisch
om te gaan door in de regel arbeidsovereenkomsten op te zeggen tegen 'de eerst mogelijke
datum'. Op deze manier verschuiven zij de beslissing aangaande de exacte einddatum van
de arbeidsovereenkomst naar UWV, dat immers moet vaststellen op welke datum een
eventuele WW-uitkering, die in de regel aansluitend op het eind van de opzegtermijn volgt,
vervolgens ingaat. In de praktijk stelt in feite UWV, en niet de curator, daardoor dus vast op
welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt, hetgeen mij (principieel) onjuist lijkt. Omdat
een werknemer gebaat is bij een zo laat mogelijk gelegen einddatum60 en UWV juist niet, is
deze gang van zaken ongewenst. De werknemer zal extra alert moeten zijn op vaststelling
van de einddatum en eventuele onregelmatigheid van de opzegging door de curator. Vraag
in dit kader is voorts of een dergelijke opzegging, zonder concrete einddatum, in strijd kan
worden geacht met artikel 7:672 lid 1 BW en daarmee een vernietigbare rechtshandeling
59
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HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662 (Van Gelder Papier).
Zowel vanwege het feit dat de WW-uitkering lager is dan het loon dat UWV tijdens het dienstverband moet uitkeren op grond van de loongarantieregeling (artikel 61 e.v. WW), alsook omdat
bij een eerdere ingangsdatum van de WW-uitkering deze aanspraken uiteindelijk ook eerder
zullen eindigen in het geval de volledige uitkeringsperiode wordt ‘opgebruikt’.
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van de curator kan opleveren op grond van artikel 3:40 lid 2 BW.61 Ook zij gewezen op
de gevolgen van een eventuele vernietiging van het faillissement, waardoor de normale,
buiten faillissement geldende regels op grond van artikel 13a Fw alsnog gaan gelden en
artikel 40 Fw met terugwerkende kracht haar toepasselijkheid verliest. Dat kan – eveneens
met terugwerkende kracht – leiden tot de toepasselijkheid van een langere opzegtermijn.
Artikel 7:672 lid 1 BW bepaalt voorts dat de opzegging tegen het einde van een kalendermaand moet plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen of het gebruik een andere dag
voorschrijft. Curatoren (en UWV) mogen er van de Hoge Raad sinds 1970 van uitgaan dat
deze verplichting ook geldt tijdens faillissement, zolang de opzegtermijn daardoor maar
niet meer dan zes weken gaat bedragen.62 Ook dit vormt in feite een verdere verkorting
van de buiten faillissement geldende opzegtermijnen. Ik zal wat uitgebreider bij deze
zaak stilstaan, omdat daarin vrij fundamenteel is gekeken naar de vraag hoe arbeids- en
faillissementsrechtelijke regels zich tot elkaar verhouden en hoe moet worden omgegaan
met (wets-)wijzigingen in het ene stelsel van regels, terwijl daarbij weinig tot geen aandacht
besteed lijkt te zijn aan de consequenties van die wijzigingen voor het andere stelsel.
In deze zaak ging het om een verschil in opzegtermijn van bijna vier weken: mocht de
curator de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen een datum die exact zes weken lag na
de datum van opzegging, of moest bij het bepalen van de datum waartegen de curator
opzegde ook rekening gehouden worden met de dag waartegen volgens het gebruik moest
worden opgezegd (in dit geval het einde van de maand), welke redenering zou leiden
tot een opzegtermijn van een kleine tien weken? In het vonnis van de rechtbank werd
daaromtrent overwogen:
"(...) dat noch bij de wijziging van het BW in 1907 op het stuk van de arbeidsovereenkomsten
noch ook bij een van de wijzigingen nadien van het BW of de Fw de wetgever blijk heeft gegeven
op deze afweging van belangen tussen arbeiders in dienst van de gefailleerde werkgever
enerzijds en de overige crediteuren in het faillissement anderzijds te willen terugkomen;"

Ook de Hoge Raad bezag de wetsgeschiedenis van de relevante bepalingen aangaande
opzegging en Faillissementswet en Burgerlijk Wetboek, door allereerst de letterlijke tekst
van artikel 40 Fw ten tijde van de invoering van de Wet op de Arbeidsovereenkomst in
1907 te citeren:
"Arbeiders in dienst van den gefailleerde kunnen de dienstbetrekking opzeggen, en hun kan
wederkeerig door den curator de dienstbetrekking opgezegd worden, met inachtneming van
de overeengekomen of wettelijke termijnen, met dien verstande echter dat in elk geval de
dienstbetrekking kan worden geëindigd door opzegging met een termijn van zes weken.
Van den dag der faillietverklaring af is het loon boedelschuld;"

Daarna werd geoordeeld, in lijn met het vonnis van de rechtbank:

61
62

Zie hierover R.M. Beltzer in zijn noot onder Hof Den Bosch 9 maart 2004, JAR 2004/82 en E.
Verhulp in zijn noot onder Hof Den Haag 22 december 2006, JAR 2007/46.
HR 22 mei 1970, NJ 1970, 419.
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"(...),
– dat echter noch uit de voormelde bewoordingen van art. 40, noch uit de geschiedenis
van de totstandkoming van de Wet van 13 juli 1907 blijkt, dat de wetgever beoogde aan
de in het artikel genoemde termijn van zes weken de betekenis van een uiterste termijn
voor het voortduren van de dienstbetrekking na opzegging te ontnemen;
– dat – mede gelet op het feit dat de wetgever (in 1893, JvdP) er niet toe overging in art. 40
voor de arbeidsovereenkomst een regeling op te nemen als die, welke krachtens art. 39
Fw gold voor de huurovereenkomst, waarvoor uitdrukkelijk is bepaald dat moet worden
opgezegd zowel tegen een bepaald tijdstip als met inachtneming van een bepaalde
opzeggingstermijn – aangenomen moet worden dat de vorenbedoelde wijziging ten
doel had de woordkeus van art. 40 in overeenstemming te brengen met die, welke in de
voorschriften betreffende de arbeidsovereenkomst werd gebezigd, zonder de betekenis
van de in het artikel genoemde termijn van zes weken te veranderen;
– dat de opvatting van de Rb. bovendien steun vindt in de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet van 17 dec. 1953, Stb. no. 69, waarbij aan de eerste zin van art. 40 zijn
toegevoegd de woorden 'en dat bij opzegging door arbeiders het bepaalde in artikel 1639j,
eerste lid, BW niet in acht behoeft te worden genomen', naar aanleiding waarvan in
de MvA bij het desbetreffende wetsontwerp is vermeld, dat de woorden, 'in elk geval'
in art. 40 duidelijk doen zijn dat deze bepaling afwijkt van de bepalingen omtrent
opzegging in het BW;
(...)".

Het interessante van dit arrest is dat de Hoge Raad in zijn overwegingen betrekt dat de
regeling van artikel 40 Fw reeds bestond op het moment dat bij de invoering van de Wet op
de Arbeidsovereenkomst in 1907 een bepaling, artikel 1639h BW, werd geïntroduceerd op
grond waarvan tegen een bepaalde dag moest worden opgezegd (nu, na diverse aanpassingen, nog terug te vinden in artikel 7:672 lid 1 BW), en dat blijkens de wetgeschiedenis van
laatstbedoelde wetgeving niet aan de orde is geweest, laat staan bedoeld de uiterste termijn
van zes weken van artikel 40 Fw op te rekken. Wel wijs ik erop dat uit de wetsgeschiedenis
uit 1953 blijkt dat toen nog wel heel nadrukkelijk werd uitgegaan van de veronderstelling
dat het hoe dan ook tot een stopzetting van activiteiten en tot liquidatie kwam. Zo werd
in de memorie van toelichting overwogen:
"(...) De curator moet in de gelegenheid (zijn) personeelsuitgaven te beëindigen wanneer
– zoals bij faillissement vrijwel steeds het geval is – het bedrijf wordt stilgelegd. (...)"

Nu het faillissement in toenemende mate (op zijn minst: ook) gericht lijkt op voortzetting
van de onderneming, kan, zacht gezegd, de vraag worden opgeworpen, of verwijzing naar
deze overwegingen uit de parlementaire geschiedenis van meer dan 60 jaar geleden niet
sterk aan overtuigingskracht heeft ingeboet.
Uit het besproken arrest mag niettemin allereerst de nog altijd gehuldigde conclusie worden
getrokken dat curatoren geen rekening hoeven te houden met artikel 7:672 lid 1 BW. Maar
het arrest biedt ook aanknopingspunten voor de stelling dat aan dat laatste niets verandert
als wetswijzigingen in bijvoorbeeld het arbeidsrecht worden doorgevoerd terwijl daarbij
noch in wettekst, noch in parlementaire geschiedenis aandacht aan de gevolgen voor het
(arbeidsrecht in relatie tot het) faillissementsrecht wordt besteed. Het legt, zo bezien,
ook de verplichting op de wetgever bij besluitvorming en wetgeving aangaande het ene
rechtsgebied (arbeidsrecht of faillissementsrecht) rekening te houden met de gevolgen
daarvan op het andere terrein.
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Opzegtermijnen bij surseance

Tijdens surseance geldt eveneens een afwijkende opzegtermijn bij beëindigingen van
arbeidsovereenkomsten. Pas in 1935 is voor het eerst in de Faillissementswet een bepaling
aangaande de tijdens surseance in acht te nemen opzegtermijnen opgenomen.63 Dit vond
derhalve plaats op een moment waarop de generieke regels uit het Burgerlijk Wetboek
betreffende de opzegging van de arbeidsovereenkomst, inclusief die aangaande opzegtermijnen, al bestonden. Waar bij faillissementssituaties mocht worden geconcludeerd
dat artikel 40 Fw niet derogeert aan de algemene opzegbepalingen, omdat dit artikel nu
eenmaal eerder bestond en uit de wetsgeschiedenis ook niet het tegendeel valt af te leiden,
gaat dat niet op bij surseance.
Aanvankelijk betrof artikel 239 Fw slechts een maximering van de opzegtermijn voor de
werkgever tot zes weken, geheel in lijn met het toen dus al veel langer bestaande artikel 40
Fw. De ratio van deze verkorting, nu ook in geval van surseance, is bij de totstandkoming
niet aan de orde geweest,64 maar verondersteld mag worden dat de werkgever vond dat
ook bij surseance een eventuele beëindiging snel moest plaatsvinden, ook vanwege het
feit dat loon vanaf de surseancedatum als boedelschuld had te gelden.
Artikel 239 Fw luidt nu, na enkele wijzigingen, als volgt:
"1. Zodra de surseance een aanvang heeft genomen, kan de schuldenaar, met inachtneming
van het bij artikel 228 bepaalde (i.e. dat er machtiging van de bewindvoerder is vereist,
JvdP), aan werknemers in zijn dienst, de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming
van de overeengekomen of wettelijke 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 zes weken, met inachtneming van die termijn.
2. Zodra de surseance een aanvang heeft genomen, behoeft bij opzegging der arbeidsovereenkomst door 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."

Lid 3 en 4 van artikel 239 Fw zijn vergelijkbaar met artikel 40 lid 2 en 3 Fw.65
Van belang is dat het huidige lid 1 een opmerkelijke regeling bevat. Het laatste deel van
deze tekst geeft immers aan dat de termijn van opzegging toch weer langer is dan zes
weken, indien de wettelijke opzegtermijn uit artikel 7:672 lid 2 BW, langer is dan zes
weken, in welk geval met inachtneming van die termijn zou moeten worden opgezegd.
Deze toevoeging is een gevolg van de aanpassing van dit artikellid in het kader van de
Wet Flexibiliteit en Zekerheid.66 Voordien kon de opzegtermijn alleen worden verlengd
bij oudere werknemers en wel op de voet van artikel 1639j lid 1 en 2 BW (oud), maar
door in de wettekst '1639j' eenvoudigweg te vervangen door '7:672 lid 2', is de strekking
63
64
65
66

Artikel 239 Fw is in haar huidige vorm ingevoerd bij wet van 7 februari 1935, Stb. 1935, 41.
Zie voor de complete wetsgeschiedenis terzake: Van der Feltz, III, p. 495-499.
Lid 3 kwalificeert loon c.a. vanaf de aanvang der surseance, en dus ook tijdens de looptijd van de
opzegtermijn, als boedelschuld en lid 4 verklaart de regeling van overeenkomstige toepassing
op de agentuurovereenkomst.
Wet van 2 juni 1998, Stb. 1998, 300.
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veel ruimer geworden en moet een langere opzegtermijn in acht worden genomen als dat
voortvloeit uit het in 1999 ingevoerde artikel 7:672 lid 2 BW. In de wetsgeschiedenis is
dit niet aan de orde geweest. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de gevolgen
hiervan niet door de wetgever zijn overwogen en dus ook niet zijn bedoeld. Commentatoren
zijn het er in ieder geval unaniem over eens dat de wetgever zich heeft vergist,67 althans
dat de regeling niet goed is doordacht.68 De vraag is wel wat dan het gevolg van deze fout
is. Jurisprudentie is er niet.
Een tweede bijzonderheid betreft het tweede lid van artikel 239 Fw. Blijkens dit artikellid
hoeft een werknemer de opzegtermijn van artikel 7:672 lid 3 BW niet in acht te nemen.
Allereerst heeft de wetgever bij de invoering van de Wwz geen rekening gehouden met
het feit dat lid 3 vernummerd is en nu in artikel 672 lid 4 BW de opzegtermijn van de
werknemer is geregeld. Het nieuwe lid 3 gaat over de opzegtermijn die de werkgever van
de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt in acht moet nemen. Dit
moet derhalve als een omissie worden beschouwd; er is in de parlementaire geschiedenis
ook geen woord aan gewijd. Daarom wordt het ervoor gehouden dat lid 4 bedoeld wordt.
De werknemer kan dus zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen. Dat kan
voor een in surseance verkerende onderneming onwenselijk zijn, nu die in de regel zoekt
naar mogelijkheden om te kunnen overleven, waarbij een snel vertrek van personeel
contraproductief kan zijn. Ook dit is niet goed door de wetgever doordacht. Aanvankelijk
hoefde volgens dit artikellid de werknemer het gestelde in artikel 1639j BW tijdens
surseance niet in acht te nemen. Artikel 1639j BW betrof echter slechts een aanvulling op
de basisregel in artikel 1639i BW, die luidde:
"De termijn van opzegging is gelijk aan de tijd, die gewoonlijk tussen twee opvolgende
uitbetalingen van het in geld vastgesteld loon verstrijkt, doch niet langer dan zes weken. (...)"

Artikel 1639j BW voorzag in een verlenging van de hiervoor genoemde opzegtermijn
naarmate het dienstverband langer duurde.69 De basisregel uit artikel 1639i BW bleef
tijdens surseance echter gewoon van kracht. Met de wijziging in 1999 van artikel 239
Fw, waarbij ook in lid 2 het oude '1639j' simpelweg werd vervangen door '7:672 lid 2',
en 'vergeten' leek te worden dat artikel 1639i BW kwam te vervallen, waren de gevolgen
groter dan bedoeld, zo mag na raadpleging van de Kamerstukken worden aangenomen,
nu daarin met geen woord over deze gevolgen is gerept.70
67
68
69

70
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Luttmer-Kat 2000 en Hoogsteen, Arbeid Integraal 1999/7.
Beltzer en Luijkx 2008, p. 237.
Letterlijke tekst van artikel 1639j lid 1 BW: ‘Onverminderd het bepaalde in artikel 1639i bedraagt
de termijn van opzegging voor de werkgever ten minste zoveel weken als de dienstbetrekking na
de meerderjarigheid van de arbeider gehele jaren heeft geduurd en voor de arbeider ten minste
zoveel weken als de dienstbetrekking na zijn meerderjarigheid tijdvakken van twee gehele jaren
heeft geduurd, met dien verstande, dat uit dezen hoofde de opzeggingstermijn voor de werkgever
ten hoogste 13 weken en voor de arbeider ten hoogste 6 weken zal bedragen.’
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 1/2 e.v. Zie ook Beltzer en Luijkx 2015, die wijzen op het
merkwaardige gevolg van de ondoordachte tekst van artikel 40 respectievelijk 239 Fw, namelijk
dat de opzegtermijnen voor de werknemer aldus bij surseance korter zijn dan in faillissement,
terwijl surseance toch primair gericht is op voortzetting van de onderneming en faillissement
niet.
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Overigens blijft artikel 7:672 lid 1 BW wel van toepassing op opzeggingen bij surseance.
Immers, de redenering die tot een andere conclusie leidt in geval van opzegging door de
curator in faillissement gaat hier niet op. Dat betekent dat de opzegging dient te geschieden
tegen het einde van de maand (tenzij anders is overeengekomen, of er andere gebruiken
zijn). Dit geldt ook voor een opzegging door de werknemer, nu artikel 239 lid 2 Fw slechts
artikel 7:672 lid 3 (lees: lid 4) BW buiten werking stelt. Dit argument kunnen de sursiet en
de bewindvoerder nog inzetten als men de werknemer toch nog enige, zij het korte tijd
aan het werk wil houden. Er geldt dan geen minimale opzegtermijn, maar opzegging moet
wel tegen het einde van de maand geschieden. Houdt een werknemer zich hier niet aan,
dan is het alternatief voor de werkgever (en de bewindvoerder), dat hij een opzegging die
niet conform artikel 7:672 lid 1 BW plaatsvindt als onregelmatig aanmerkt, waardoor de
werknemer een schadevergoeding verschuldigd is (zie artikel 7:672 lid 10 BW).
Door de slordige en ondoordachte wetgeving wordt het allemaal wat potsierlijk. Wat
surseance betreft bepleit ik een afschaffing van artikel 239 lid 1 en 2 Fw. Nog afgezien
van het feit dat daarmee aan de bestaande fouten en onhelderheden een einde komt, lijkt
het aangewezen dat bij surseance, die gericht is op voortzetting van de onderneming, nu
juist wel de normale opzegtermijnen in stand blijven, zowel voor de werkgever als voor
de werknemer.71 Wordt de surseance omgezet in een faillissement, dan biedt artikel 40 Fw
alsnog soelaas. Weliswaar vergroot dit voorstel de aantrekkingskracht van het faillissement
als reorganisatie-instrument ten opzichte van surseance, maar ik zou menen dat de balans
tussen beide vormen van insolventie op andere manieren moet worden hersteld.72
4.4.3

Opzegtermijnen bij voortzetting van de onderneming

In paragraaf 4.4.1 is aan de orde geweest of de ruimere mogelijkheden die de curator heeft
een arbeidsovereenkomst te beëindigen onbeperkt geldig zijn en of die mogelijkheden
zich ook uitstrekken over arbeidsovereenkomsten die pas na de faillietverklaring zijn
aangegaan. Vergelijkbare vragen zijn te stellen in verband met de beperking van de lengte
van de opzegtermijn. Ook hier geldt dat de belangrijkste – en in dit geval misschien wel
enige – reden voor de verkorting van de opzegtermijn, zoals deze in artikel 40 Fw is
geregeld, is gelegen in het belang van de boedel (lees: van de gezamenlijke schuldeisers)
om op betrekkelijk korte termijn tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomsten te
komen om zodoende de hoogte van de boedelschulden niet te zeer te laten oplopen. Dit
in 1990 door de Hoge Raad in het Van Gelder Papier-arrest bevestigde uitgangspunt wordt
nog altijd breed gedragen in rechtspraak en literatuur.73 Een vergelijkbare redenering gaat
echter ook hier op, in die zin dat de verkorte opzegtermijn, zoals die voor de curator geldt,
beperkt zou moeten worden tot gevallen waarin de curator snel moet handelen en – a
71

72
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In het Voorontwerp Insolventiewet uit 2007 werd er door de commissie-Kortmann voor gekozen
om voor onder meer de (lengte van de) opzegtermijn volledig aansluiting te zoeken bij het
‘gewone’ arbeidsrecht, waardoor in de toentertijd beoogde nieuwe wet een einde zou komen
aan verkorting van de opzegtermijnen tijdens faillissement en surseance.
Nadere toelichting van dit standpunt gaat het bestek van deze paragraaf te buiten; zie uitgebreider
hierover onder meer het concept-wetsvoorstel voor een nieuwe wettelijke surseance regeling
van specialisatievereniging Insolad d.d. 30 januari 2015 met bijbehorende toelichting (te vinden
op www.insolad.nl/publicaties).
Bijvoorbeeld, ook in samenvattende zin: Hufman 2015, p. 57.
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contrario – niet mag worden gehanteerd in gevallen waarin de curator de onderneming
langere tijd voortzet of waarin de curator overgaat tot het aantrekken van nieuwe werknemers. In die gevallen geldt de beperking van de opzegtermijnen naar mijn overtuiging
niet. De in paragraaf 4.3.2 voorgestelde wetswijziging voorziet dan ook in de mogelijkheid
gedurende een periode van twee maanden na de faillietverklaring gebruik te maken van de
bijzondere regels voor opzegging, bij gebreke waarvan nadien het ‘gewone’ arbeidsrecht
weer van toepassing is. Dit geldt overigens ook voor de eventueel kortere opzegtermijn die
de werknemer tijdens faillissement in acht moet nemen. Ook op hem wordt het normale
arbeidsrecht weer van toepassing indien de werknemer niet binnen twee maanden na
de faillietverklaring de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Dat kan van belang zijn in
geval van een langere contractuele opzegtermijn (voor de werknemer is de wettelijke
opzegtermijn immers slechts een maand).
4.5

Mogelijkheden tegen ontslag door curator

4.5.1

Geen transitievergoeding

Hoewel uitgangspunt in het onder de Wwz geïntroduceerde artikel 7:673 BW is dat iedere
werknemer, die ten minste 24 maanden in dienst is, recht heeft op de zgn. transitievergoeding in geval zijn arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd, hoeft de
werknemer van een insolvente werkgever zich hierover verder geen illusies te maken. In
artikel 7:673c lid 1 BW is bepaald dat de transitievergoeding niet langer verschuldigd is
als de werkgever in staat van faillissement is verklaard of aan hem surseance van betaling
is verleend. In dit hoofdstuk blijft het nu bij de enkele vermelding van dit overigens niet
onbelangrijke uitgangspunt. Er is reeds uitgebreider op ingegaan in hoofdstuk 3 (Loon). Op
deze plaats concentreer ik mij op de vraag of een curator zich bij de uitoefening van zijn
taak zodanig kan gedragen dat tegen een in het kader daarvan plaatsvindende opzegging
met succes door een werknemer kan worden opgekomen, hetzij door die opzegging aan
te tasten c.q. te vernietigen, hetzij door een (billijke) vergoeding toegekend te krijgen.
Dat brengt met zich dat dit ook niet de plaats is om de verschuldigdheid van vóór het
faillissement toegekende of overeengekomen (ontslag)vergoedingen aan een nadere
analyse te onderwerpen; dit is reeds aan de orde geweest in hoofdstuk 3.
4.5.2

Afbakening mogelijkheden werknemer in geval van faillissement

Heeft een individuele werknemer van de failliete werkgever, aan wie in de Wwz dus al een
eventuele aanspraak op de transitievergoeding wordt onthouden, wel mogelijkheden op
te komen tegen de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst door de curator? Ja, er zijn
verschillende mogelijkheden, waarvan de volgende in deze paragraaf nader worden belicht:
a) hij kan een verzoek op de voet van artikel 7:681 BW bij de kantonrechter indienen, waarin
gevraagd wordt de opzegging te vernietigen of een billijke vergoeding toe te kennen;
b) hij kan een verzoek op de voet van artikel 7:682 BW bij de kantonrechter indienen,
waarin gevraagd wordt de de werkgever te verzoeken de arbeidsovereenkomst te
herstellen of een billijke vergoeding toe te kennen;
c) hij kan beroep instellen bij de rechtbank tegen de beschikking van de rechter om de
curator te machtigen de arbeidsovereenkomst op te zeggen (artikel 68 lid 2 juncto 67
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lid 1 Fw), in combinatie met buitengerechtelijke vernietiging van de opzegging door
de curator (artikel 72 Fw).
Ik noem nu niet de mogelijkheden die in de regel verband houden met misbruik van
faillissement, omdat het op deze plaats nadrukkelijk gaat om acties die de werknemer
tegen de curator, althans de boedel kan ondernemen en niet de (misbruik-)acties jegens
derden, die aandacht verdienen en krijgen in een afzonderlijk hoofdstuk (hoofdstuk 7,
Misbruik). Het zal daarbij gaan om het instellen van verzet bij de rechtbank tegen de
faillietverklaring (artikel 10 Fw), bij succes gevolgd door het inzetten van de reguliere
arbeidsrechtelijke mogelijkheden (artikel 13a Fw) en het instellen van een actie op grond
van onrechtmatige daad en/of misbruik van bevoegdheid (artikel 6:162 en artikel 3:13
BW) jegens bestuurders of andere gelieerde (rechts)personen.
Evenmin wordt in deze paragraaf besproken de mogelijkheid voor de werknemer de
kantonrechter te verzoeken op grond van artikel 7 lid en 2 WMCO de opzegging te vernietigen of een billijke vergoeding toe te kennen, als de curator zijn verplichtingen uit
hoofde van deze wet niet nakomt. Dat betreft uitsluitend de schending van de verplichting
vakorganisaties te raadplegen; andere verplichtingen bestaan uit hoofde van deze wet niet
voor de curator. Dit onderwerp komt, ter voorkoming van doublures, uitgebreider aan bod
in het hoofdstuk 8 (Medezeggenschap c.a.)
Voordat meer en detail, in drie separate deelparagrafen,wordt ingegaan op de hierboven
onder a. tot en met c. genoemde mogelijkheden, is het goed na te gaan wat de situatie was
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wwz, omdat dan duidelijk(er) wordt hoe
in rechtspraak en literatuur is aangekeken tegen deze materie, en dan met name tegen
de verschuldigdheid van een vergoeding ten laste van de boedel vanwege een imperfecte
opzegging door de curator.
4.5.3

Historisch perspectief

In 1953 werd het nu niet meer in deze vorm bestaande artikel 7:681 BW (toentertijd:
artikel 1639s BW) ingevoerd, waardoor inhoudelijke toetsing van ontslagen mogelijk werd
en een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging kon worden toegekend.74
De minister heeft indertijd expliciet aangegeven dat de betreffende regeling ook geldt bij
faillissement en surseance. Hij voegde daar echter aan toe dat de rechter een ontslag in
dergelijke gevallen slechts zelden kennelijk onredelijk zal achten: "(...) immers de toestand
van faillissement brengt mede dat in den regel een in verband daarmee verleend ontslag
niet kennelijk onredelijk zal zijn. Er zijn echter uitzonderingsgevallen denkbaar".75 Uit de
parlementaire stukken blijkt niet aan welke uitzonderingssituaties de minister precies dacht.
In 1990 wees de Hoge Raad een voor dit onderwerp belangrijk arrest: Van Gelder Papier.76
In dit arrest, dat overigens betrekking had op een ontslagzaak van vóór 1988, om welke
74
75
76

Zie voor een uitvoerig overzicht van de geschiedenis van het kennelijk onredelijk ontslag: Buijs,
ArA 2010/2.
Kamerstukken II 1949/50, 881, nr. 4, p. 24 en nrs. 6-8, p. 36.
HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662.
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reden de curator de in dat geval nog noodzakelijke, voorafgaande toestemming voor de
opzegging had gevraagd en gekregen, weigerde de curator aan de betreffende werknemer
een ontslagvergoeding te betalen, ook al had de werknemer daarop recht krachtens een vóór
het faillissement overeengekomen Sociaal Plan. Dit bracht de Hoge Raad tot bespiegelingen
over artikel 40 Fw, dat een curator de mogelijkheid biedt arbeidsovereenkomsten op een
kortere termijn op te zeggen dan buiten faillissement mogelijk zou zijn in verband met
contractuele of wettelijke opzegtermijnen. Deze afwijking in het faillissementsrecht van
regels uit het arbeidsrecht is – ik herhaal het – ingegeven door de gedachte dat vermeden
moet worden dat de boedelschulden, die krachtens het vierde lid van artikel 40 Fw
door het voortduren van de arbeidsovereenkomst na de faillietverklaring ontstaan, tot
onverantwoorde hoogten zouden oplopen. In het arrest heeft de Hoge Raad overwogen
dat deze regeling berust op een afweging van het belang van de betrokken werknemers en
dat van de faillissementscrediteuren. Hij haalt vervolgens aan, onder verwijzing naar de
hiervoor aangehaalde wetsgeschiedenis bij de totstandkoming van de wijzigingen in 1953
en 1988, dat artikel 40 Fw niet uitsluit dat een ontslag door de curator kennelijk onredelijk
kan zijn, doch dat het om uitzonderingsgevallen gaat, waarbij de Hoge Raad – anders
dan de minister toentertijd – wel concreet wordt door te stellen dat hierbij bijvoorbeeld
gedacht moet worden aan het aanleggen van een kennelijk onredelijke maatstaf bij de
selectie van een voor ontslag in aanmerking komend deel van de werknemers. Aan de
in het arrest gehanteerde begrippen 'uitzonderingsgevallen' en 'kennelijk onredelijke
maatstaf' is nadien in rechtspraak en literatuur nogal verstrekkend invulling gegeven
door te stellen dat het moet gaan om een "onredelijkheid, die voor ieder weldenkend en
redelijk oordelend mens duidelijk is".77 De vraag is gerechtvaardigd of dat wel terecht
is en of niet sneller mocht worden geoordeeld dat een faillissementsontslag kennelijk
onredelijk is. Waarom leidde het zonder goede reden negeren van reguliere selectiecriteria
niet al tot kennelijke onredelijkheid van het ontslag? Feit is immers dat tot 1988 ook voor
opzeggingen door de curator de voor ontslag geldende selectiecriteria (toentertijd nog
het anciënniteitbeginsel) golden. Het Ontslagbesluit is weliswaar pas in 1995 van kracht
geworden, maar werd voorafgegaan door de zgn. Richtlijnen, die vergelijkbare bepalingen
ten aanzien van anciënniteit bevatten.78
In de lagere rechtspraak werd wel het standpunt gehuldigd, dat, wanneer een curator
de arbeidsovereenkomst opzegt nadat hij een boedel met een positief saldo aantreft, dit
ontslag kennelijk onredelijk kon zijn als de curator daarbij niet een passende vergoeding
aanbood.79 Dit bleek niet in lijn met arresten van de Hoge Raad uit 2009 en 2010.80 Daaruit
volgde immers dat eerst vastgesteld moest worden of het ontslag kennelijk onredelijk is,
hetgeen aan de hand van alle omstandigheden ten tijde van het ontslag plaats diende te
vinden. Pas daarna kwam aan de orde welke vergoeding moest worden toegekend. Het
enkele feit dat geen vergoeding werd aangeboden maakte een ontslag in het algemeen
nog niet kennelijk onredelijk. De woorden 'in het algemeen' zijn door de Hoge Raad pas
77
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in Rutten/Breed, het arrest uit 2010, aan de zinsnede toegevoegd, waarmee aan de rechter
alsnog enige speelruimte leek te worden gegund. Niettemin, het enkele ontbreken van
een aangeboden vergoeding maakte een ontslag dus (in het algemeen) nog niet kennelijk
onredelijk.81 Ook dan hing het af "van alle door de rechter vast te stellen omstandigheden,
waaronder het ontbreken van een vergoeding ter zake van het ontslag, of voldaan is aan de in
de wet neergelegde maatstaf die in de kern inhoudt dat het ontslag is gegeven in strijd met
algemeen aanvaarde normen van goed werkgeverschap".82 De kennelijke onredelijkheid van
een ontslag werd hiermee dus uitdrukkelijk in de sleutel geplaatst van een tekortschieten
aan de kant van de werkgever (in diens verplichting als goed werkgever te handelen).83
Een curator die zich geconfronteerd ziet met een failliete boedel, zonder doorstartmogelijkheden, kan vaak niet anders dan overgaan tot liquidatie van de onderneming, daaronder
begrepen de beëindiging op een zo kort mogelijke termijn van de arbeidsovereenkomsten.
Ook de curator is weliswaar verplicht zich vanaf het moment van zijn benoeming als goed
werkgever te gedragen,84 maar zal daarin niet snel tekortschieten als hij overgaat tot het
opzeggen van de arbeidsovereenkomsten. Sterker, een curator handelt in veel gevallen in
strijd met zijn taak als hij níet direct beëindiging van de arbeidsovereenkomsten in gang zet.
Hier wringt de schoen. Kon een curator wel kennelijk onredelijk opzeggen als niet hem iets
te verwijten viel, maar hooguit de gefailleerde werkgever? Heerma van Voss e.a.85 maken
voor een beter begrip in dit kader onderscheid tussen een tweetal situaties: die waarin
de opzegging zo onredelijk is dat deze niet had mogen plaatsvinden en die waarin de
opzegging op zich best denkbaar was geweest, mits de werkgever dat ontslag anders had
ingekleed. Van beide categorieën zijn voorbeelden in een faillissementssituatie denkbaar.
Wat de eerste variant betreft ligt dat op het eerste oog niet voor de hand: in een faillissement
ligt het immers niet in de rede dat een werknemer aanspraak maakt op continuering
van zijn dienstverband.86 Een curator kan vaak moeilijk anders dan overgaan tot ontslag.
Niettemin, in de met enige regelmaat voorkomende situatie dat een curator een aantal
werknemers in dienst houdt en daarnaast zonder goede reden kiest voor het ontslag van
andere werknemers die bij juiste toepassing van het afspiegelingsprincipe in dienst zouden
zijn gebleven, was een beroep op kennelijke onredelijkheid verdedigbaar. Een curator
oefent zijn taak immers niet alleen uit ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, maar
dient daarbij ook rekening te houden met de belangen van andere betrokkenen, waaronder
die van de werknemers, aldus de Hoge Raad in 1995 in Sigmacon II.87 Het was voor een
curator een kleine moeite aan de hand van het Ontslagbesluit en de Beleidsregels van
UWV vast te stellen wie voor ontslag in aanmerking komt en wie niet. De curator zou hier
naar mijn overtuiging alleen van hebben mogen afwijken indien daarvoor zwaarwegende
argumenten aanwezig waren.
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Nadien onder meer bevestigd in HR 8 oktober 2010, LJN BN1420 (Werknemer/Trigion Beveiliging)
HR 27 november 2009, JAR 2009/305, r.o. 4.2.
Buijs, TRA 2010/49.
Zie bijvoorbeeld over de rol van curator als werkgever: Schaink 2017, p. 141 e.v.
Heerma van Voss e.a., TRA 2010/47.
Kamerstukken II 1987/88, 19 810, nr. 8, p. 3.
HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon II).
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De tweede categorie – beëindiging van de arbeidsovereenkomst op zich was reëel, maar
de opzegging is onredelijk vanwege de wijze waarop of de voorwaarden waaronder deze
plaatsvond – raakt de kern van de problematiek. Stel: een werknemer wordt door de curator
ontslagen, terwijl duidelijk is dat het faillissement is aangevraagd door de werkgever
zelf, met het vooropgezette doel de financiële consequenties van een ontslag buiten
faillissement te omzeilen. En stel: de curator beschikt over een boedel die betaling van
een ontslagvergoeding mogelijk maakt. Is het ontslag door de curator van een werknemer
met een lang dienstverband, zonder het aanbieden van enige vergoeding, dan kennelijk
onredelijk? De situatie zal niet vaak zijn voorgekomen, maar er zijn rechters die langs deze
route, met gebruikmaking van artikel 7:681 (oud) BW, gezocht hebben naar een billijke
oplossing ten behoeve van een werknemer.88
4.5.3

Actie op grond van artikel 7:681 BW

Tot de inwerkingtreding van de Wwz was er dus in zekere zin duidelijkheid: een opzegging
door de curator kon in beginsel – zij het slechts in bijzondere gevallen – kennelijk onredelijk
worden geacht en er kon ten laste van de boedel een schadevergoeding worden toegekend
(die dan als boedelschuld moest worden aangemerkt). Daarnaast staat echter vast dat de
wetgever het kennelijk onredelijk ontslag van artikel 7:681 (oud) BW inmiddels met de
invoering van de Wwz in 2015 heeft afgeschaft.
De vraag is nu in dit deel van dit hoofdstuk of een werknemer op de voet van het nieuwe
artikel 7:681 BW kan opkomen tegen de opzegging van de curator. Dit artikel biedt de
mogelijkheid aan een werknemer het verzoek aan de kantonrechter te doen de opzegging
van de arbeidsovereenkomst te vernietigen, of op zijn verzoek aan hem ten laste van de
werknemer een vergoeding toe te kennen, indien de werkgever (en dat is in beginsel ook
de curator, vanaf het moment van zijn benoeming) heeft opgezegd in strijd met:
a) artikel 7:671 BW;
b) artikel 7:670 BW of vergelijkbare opzegverboden;
c) artikel 7:646 e.v. BW;
d) de wederindiensttredingsvoorwaarde.
Voor alle gronden geldt dat het de vraag is in hoeverre de betreffende opzegverboden (het
algemene opzegverbod (hierboven onder a.) en bijzondere opzegverboden (onder b. en
c.)), alsook de wederindiensttredingsvoorwaarde voor de curator gelden. Expliciet is een
en ander niet geregeld, waar dat wel aangewezen was geweest (en is), maar tegelijkertijd
is wel duidelijk dat de wetgever in 2015 in gedachten heeft gehad dat geen wijziging in
de voorheen bestaande situatie zou worden aangebracht. Wat de gevolgen hiervan zijn
voor ieder van deze vier gronden bespreek ik hieronder.
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a. artikel 7:671 BW
Dit artikel somt de uitzonderingen op die het een werkgever toestaan de arbeidsovereenkomst zonder voorafgaande toestemming van UWV op te zeggen. Ik heb voorgesteld hier
alsnog de uitzonderingsmogelijkheid op te nemen voor de opzegging door de curator, bij een
opzegging ten gevolge van faillissement, en geldend voor een periode van twee maanden
na faillietverklaring. Dit schept helderheid die nu ontbreekt. In de gegeven omstandigheden
kan ik, gezien de eerder aangehaalde overwegingen van de Minister bij de totstandkoming
van de Wwz, dit artikel aldus lezen dat de belangrijkste uitzonderingsgrond, te weten dat
wel mag worden opgezegd als toestemming als bedoeld in artikel 7:671a BW door UWV is
verleend, zo ruim moet worden gelezen dat daaronder ook de situatie valt van opzegging
door de curator. Dan blijft echter denkbaar dat de curator – bij voorbeeld – in een bijzonder
geval een werknemer ten onrechte op staande voet ontslaat, waartegen mijns inziens een
werknemer succesvol moet kunnen op komen via een beroep op artikel 7:681 BW.
b. artikel 7:670 BW of vergelijkbare opzegverboden
Het is eveneens niet uit te sluiten dat door de curator opgezegd wordt in strijd met een van
deze bijzondere opzegverboden. Met name in de wegens-opzegverboden zal dat in beginsel
kunnen leiden tot vernietiging van de opzegging of een billijke vergoeding. Ten aanzien
van de tijdens-verboden geldt dat in mindere mate, al zal een opgezegde werkneemster
die zwangerschaps- en bevallingsverlof geniet mijns inziens niet kansloos zijn in een actie
via de band van artikel 681.
c. artikel 7:646 e.v. BW
Dat laatste geldt zeker voor een opzegging in strijd met de verboden aangaande discriminatoire opzegging. Een dergelijke opzegging zal al snel leiden tot een succesvol beroep op
dit artikellid bij de kantonrechter, bijvoorbeeld tot uitdrukking komend in toekenning van
een billijke vergoeding, waarbij op reguliere wijze de hoogte van die vergoeding wordt
vastgesteld, die vervolgens als boedelschuld zal worden aangemerkt.89
d. de wederindiensttredingsvoorwaarde
Minder theoretisch is de vraag of een curator ook de wederindiensttredingsvoorwaarde
dient te respecteren. Deze voorwaarde is in 2015 gecodificeerd90 en terug te vinden in
artikel 7:669 lid 3 onder a BW, in combinatie met het hier aan de orde zijnde deel van
artikel 7:681 BW. Dat laatste schrijft voor dat het verzoek aan de kantonrechter, als hier
bedoeld, kan plaatsvinden indien:
"de werkgever (...) binnen 26 weken na een opzegging op grond van artikel 669, lid 3,
onderdeel a, dezelfde werkzaamheden als die welke de werknemer verrichtte voordat de
arbeidsovereenkomst werd opgezegd door een ander laat verrichten en hij de voormalige
89
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Bespiegelingen over de hoogte van de billijke vergoeding vallen buiten het bestek van dit onderzoek.
Verhulp, in T&C Arbeidsrecht, artikel 7:681, aant. 5. Voorheen was het een onderdeel van de
beleidsregels van UWV.
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werknemer niet in de gelegenheid heeft gesteld zijn vroegere werkzaamheden op de bij de
werkgever gebruikelijke voorwaarden te hervatten."

Nu is eerder gewezen op de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever artikel 7:669
BW buiten toepassing te verklaren bij faillissement (vast te leggen in artikel 40 lid 4 Fw
(nieuw)), en dat dit artikellid uiteindelijk uitsluitend om technische reden is geschrapt.
Zo bezien kan worden gesteld dat het niet de bedoeling van de wetgever was artikel 7:669
BW van toepassing te laten zijn tijdens faillissement. Nu de essentie van de wederindiensttredingsvoorwaarde echter toch vooral zijn wettelijke basis vindt in artikel 7:681 BW en
niet zozeer in artikel 7:669 BW (dat er slechts min of meer terloops naar verwijst bij de
formulering van de zgn. a-grond), meen ik dat er veel valt te zeggen voor het toepasselijk
laten zijn van deze bepaling. Daar lijken ook weinig overtuigende argumenten tegen in
te brengen te zijn, want waarom mag niet van een curator verwacht worden, als hij de
onderneming voortzet, bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten eerst een aanbod te
doen aan werknemers die zijn ontslagen voordat hij werknemers van buiten aantrekt? Het
wachten is op een eerste rechterlijke toets van deze latente mogelijkheid voor werknemers
hun positie te beschermen.
4.5.4

Actie op grond van artikel 7:682 BW

Dichter bij een met het oude kennelijk onredelijke ontslag te vergelijken situatie komt
die van het nieuwe artikel 7:682 BW. Dit artikel biedt in zijn algemeenheid namelijk de
werknemer de mogelijkheid zich tot de kantonrechter te wenden als opgezegd is met
verkregen toestemming van UWV (op de voet van artikel 7:671a BW) en daarbij in strijd met
artikel 7:669 lid 1of lid 3 onder a. (verval arbeidsplaats) is gehandeld. Het is een verkapte
vorm van beroep tegen de beslissing van UWV, waar die mogelijkheid vóór de Wwz uit
de zgn. kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure bij de kantonrechter bestond. Hier dringt
zich echter onontkoombaar op dat de wetgever bedoeld heeft zowel artikel 7:669 BW als
artikel 7:671a BW niet te laten gelden in geval van een opzegging door de curator, al is dit
nergens expliciet genoemd. Ook letterlijke lezing van dit artikel 7:682 BW leidt ertoe dat
een succesvol beroep op artikel 7:682 lid 1 BW door de werknemer van de gefailleerde
werkgever wel erg veel lenigheid van geest bij de lezer vraagt, nu artikel 7:682 BW, blijkens
de aanhef, bedoeld is voor gevallen waarin is opgezegd met toestemming van UWV, en dat
zal per definitie niet het geval zijn bij de opzegging door de curator. Daarmee is – zo kan
worden geconcludeerd – met invoering van de Wwz de werknemer de mogelijkheid, die
hij nog wel had onder het oude recht via de leer van Van Gelder Papier, ontnomen zich in
bijzondere gevallen te verzetten tegen een ontslag door de curator, bijvoorbeeld als daarbij
door de curator een kennelijk onredelijke maatstaf is aangelegd bij de selectie van voor
ontslag in aanmerking komend personeel. Dit is betreurenswaardig, zeker nu geen sprake
lijkt van een welbewust besluit van de wetgever. Dat valt te betreuren en vraagt om een
reparatie van de regelgeving. Dit zou kunnen door artikel 7:682 uit te breiden met gevallen
waarin door een curator wordt opgezegd. Een alternatieve oplossing zou, in ieder geval
wat het in het Van Gelder Papier-arrest van de Hoge Raad genoemde voorbeeld betreft,
gevonden kunnen worden in een preventief toezicht door de rechter-commissaris op de
eventuele selectie van voor ontslag in aanmerking komende personeelsleden.
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Aantasting machtiging rechter-commissaris

Op grond van artikel 68 Fw heeft de curator voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst
de (voorafgaande) machtiging van de rechter-commissaris nodig. Ontbreekt deze machtiging, dan is opzegging vernietigbaar en is de curator bovendien aansprakelijk (artikel 72
lid 2 Fw). In de praktijk wordt deze machtiging bijna altijd onmiddellijk verleend. De
werknemer wordt niet geraadpleegd, zodat afgifte van de machtiging plaatsvindt zonder
toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor. De reden hiervoor is klaarblijkelijk
de algemeen levende opvatting onder met name rechters-commissarissen en curatoren,
dat, nu de boedel erbij gebaat is dat de boedelkosten (in de vorm van doorlopende loonbetalingsverplichtingen die op grond van artikel 40 lid 2 Fw als boedelschuld moeten
worden aangemerkt) tot een minimum worden beperkt, niet 'getalmd' mag worden met
de beperking van de loonkosten (die ook nog eens als boedelschuld worden aangemerkt).91
Dat dit ten koste gaat van een behoorlijke preventieve toetsing van het ontslag wordt
voor lief genomen. Een evenwichtigere benadering zou mijns inziens zijn dat in gevallen waarin de curator niet alle arbeidsovereenkomsten kort na de faillissementsdatum
wenst te beëindigen – en dus selecteert wie er wel of niet voor ontslag in aanmerking
komen – hij de rechter-commissaris bij het vragen van de machtiging om op te zeggen
altijd moet aangeven of bij het selecteren van de voor ontslag voorgedragen werknemers
de ontslagcriteria uit de Ontslagregeling zijn gehanteerd. Geeft een curator hieromtrent
bij de aanvraag om machtigingen niet uit eigen beweging deze informatie, dan dient de
rechter-commissaris hem hiernaar te vragen alvorens de machtiging te verlenen. Dit is
een eenvoudige uitvoeringsmaatregel die in de richtlijnen van de rechters-commissarissen
(zgn. RECOFA-richtlijnen) kan worden opgenomen.92
Een werknemer heeft wel de mogelijkheid hoger beroep in te stellen tegen de beschikking
van de rechter-commissaris, waarin deze de curator machtigt de arbeidsovereenkomst op
te zeggen (artikel 67 Fw). De termijn hiervoor is uiterst kort: dit moet binnen vijf dagen
na kennisneming van de machtiging, hetgeen normaliter het geval zal zijn door kennis te
nemen van de opzeggingsbrief van de curator. Complicerende factor is dat een succesvol
hoger beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris leidt tot vernietiging van de
machtiging, hetgeen alsnog vernietigbaarheid van de opzegging door de curator oplevert.
Een beroep op de vernietigbaarheid van de opzegging dient op de voet van artikel 72 lid 2
Fw echter al binnen vijf dagen na de opzegging te worden gedaan. Deze laatste termijn is
verstreken op het moment van de vernietiging van de machtiging van de rechter-commissaris, zodat de werknemer er in de regel goed aan doet, tegelijk met het instellen van hoger
beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris, voorwaardelijk (namelijk voor
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Bevestigd in Rb. Den Haag 21 november 2002, JOR 2003/26, Rb. Breda 12 november 2002,
JOR 2003/179, Rb. Den Bosch 22 februari 2005, JOR 2005/08. Over de mogelijkheid van een
voorwaardelijke machtiging: HR 21 oktober 1983, NJ 1984, 296 en Rb. Amsterdam (ktr.) 31 augustus
2000 en 7 juni 2001, JOR 2002/41.
Deze richtlijnen zijn te vinden op www.rechtspraak.nl.
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het geval dat hoger beroep slaagt) de vernietigbaarheid van de opzegging in te roepen.93
Het niet tijdig instellen van rechtsmiddelen is in de lagere rechtspraak met een zekere
mate van coulance beoordeeld, maar blijft riskant.94
Volgende vraag is wanneer een beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris
doel treft. Een frustrerende ervaring hadden het FNV en dertien werknemers die in 2015
tegelijkertijd verzet tegen de faillietverklaring instelden en hoger beroep tegen de machtiging
van de rechter-commissaris bij de Rechtbank Oost-Brabant.95 Twee procedures dus, en in de
laatstbedoelde oordeelde de rechtbank als volgt.96 Indien sprake is van vernietiging van een
faillietverklaring (dus een succesvolle verzetprocedure) is er geen rechtens te respecteren
belang meer bij een hoger beroep tegen een machtiging van de rechter-commissaris aan
de curator tot opzegging van een arbeidsovereenkomst. In een dergelijk geval, aldus de
rechtbank, voorziet artikel 13a Fw in een regeling voor die opgezegde arbeidsovereenkomst,
namelijk de weg van het huidige artikel 7:681 BW. Indien het verzet tegen het vonnis tot
faillietverklaring daarentegen ongegrond wordt verklaard en de faillietverklaring in stand
wordt gelaten, terwijl bovendien geen sprake is van voortzetting van de onderneming van
failliet, is vernietiging van de machtiging van de rechter-commissaris tot opzegging van de
arbeidsovereenkomst niet in het belang van de boedel. Dat laatste was hier het geval (op
dezelfde dag werd het verzet tegen de faillietverklaring ongegrond verklaard; deze tweede
uitspraak is voor zover bekend niet gepubliceerd), waaruit de rechtbank de conclusie trok
dat daarom ook dit beroep ongegrond moest worden verklaard. Zo bezien heeft deze actie
tegen de machtiging van de rechter-commissaris nauwelijks zelfstandige betekenis, als
ook verzet tegen het faillissement wordt ingesteld, tenzij er een andere – mijns inziens:
meer op individuele leest geschoeide – grond wordt aangevoerd. Ik noem opnieuw het
evident niet in acht nemen van selectiecriteria of een ander handelen of nalaten van de
curator in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van goedwerkgeverschap (7:611 BW).
Dat laatste kan onder omstandigheden gelden voor de situatie waarin naast het ontslag
door de curator direct een andere persoon, bijvoorbeeld via een uitzendbureau, wordt
aangetrokken voor dezelfde werkzaamheden. In zo'n geval kan het instellen van beroep
tegen de machtiging van de rechter-commissaris mijns inziens wel succesvol zijn.
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Artikel 67 lid 2 en 72 lid 2 Fw zijn ingevoerd per 1 juli 2002, Stb. 2002, 215. Voor een kritische
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Rb. Utrecht 31 december 2008, JAR 2009/35 (Kalmire), waarin de betrokken werknemers zich
niet hadden verzet tegen de faillietverklaring, noch hoger beroep hadden ingesteld tegen de
beschikking van de rechter-commissaris waarin de curator werd gemachtigd de arbeidsovereenkomsten op te zeggen. De curator stelde zich op het standpunt dat de werknemers daarom
niet ontvankelijk verklaard moesten worden (in hun vordering gebaseerd op artikel 6:162 BW),
maar de rechtbank stapte daar luchthartig overheen door te stellen dat voor het instellen van
verzet en hoger beroep ‘zodanig korte termijnen gelden dat aangenomen moet worden dat de
werknemers op dat moment geen inzicht hadden in de feitelijke omstandigheden waarom het
faillissement was aangevraagd’.
Rb. Oost-Brabant 19 mei 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:4010.
Aardig detail: de enkelvoudige kamer van de rechtbank werd in dit geval gevormd door de veel
over dit onderwerp publicerende Loesberg.

Mogelijkheden tegen ontslag door curator

4.5.5

Een ander voorbeeld uit de lagere rechtspraak, waarin het middel van hoger beroep tegen de
beschikking van de rechter-commissaris werd ingezet, krijgt, al speelde het in de pre-Wwz
periode (2010), wat extra aandacht omdat erin tot uitdrukking komt hoe lastig de materie
kan zijn voor praktijkbeoefenaren. De rechtbank in Den Haag zag zich met het volgende
geconfronteerd.97 De curator had zich tot de rechter-commissaris gewend met het verzoek
hem op grond van artikel 40 juncto 68 Fw te machtigen de arbeidsovereenkomsten met
de drie werknemers op te zeggen. Dergelijke verzoeken zijn als gezegd in de praktijk een
formaliteit en de machtiging wordt in de regel per kerende post (fax of gescand via e-mail)
door de rechter-commissaris verleend. In dit geval had de curator echter het bijzondere
verzoek gedaan om ook gemachtigd te worden ten behoeve van één van de werknemers
een vergoeding te voldoen wegens kennelijk onredelijk ontslag.98 De rechter-commissaris
werkte hier niet aan mee. Hij verleende de machtiging voor het ontslag, maar onthield zijn
goedkeuring aan het toekennen van een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag
"omdat dit in strijd met de wet is". Dat was op zichzelf genomen wat kort door de bocht,
nu het uitdrukkelijk wel mogelijk was, zij het slechts in bijzondere omstandigheden, dat
een (faillissements-)ontslag kennelijk onredelijk werd geacht. Niettemin besloot de curator
het te laten bij een enkele opzegging van de arbeidsovereenkomst. Tegen de machtiging
tot opzegging van de arbeidsovereenkomst kwam werkneemster in beroep (het eerder
ingesteld verzet tegen de faillietverklaring had zij ongelukkigerwijze ingetrokken nadat de
curator liet weten zich bij de rechter-commissaris hard te maken voor de vergoeding). Zij
verzocht de beschikking van de rechter-commissaris te vernietigen "omdat de opzegging
van haar arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is". De rechtbank oordeelde daarop,
onder verwijzing naar het Van Gelder Papier-arrest, dat in het onderhavige geval sprake
is van zulke bijzondere omstandigheden dat daardoor het gegeven ontslag als kennelijk
onredelijk moet worden aangemerkt. Daarbij overwoog zij dat verzoekster 60 jaar oud is
en 21 jaar voor gefailleerde had gewerkt. Aannemelijk werd voorts geoordeeld dat de eigen
aangifte van de werkgeefster slechts ten doel had betaling van de ontslagvergoeding aan
verzoekster te voorkomen. Hierbij was van belang dat voorafgaand aan het faillissement
een brief aan de werkneemster was gezonden waarin haar te kennen werd gegeven dat
het faillissement zou worden aangevraagd, indien de werkneemster niet zou instemmen
met de eerder aangeboden ontslagregeling. Bovendien had de oorspronkelijke directeur
nadien de gehele onderneming van gefailleerde overgenomen en alle werknemers, op
verzoekster na, in dienst genomen. Ten slotte was, aldus nog steeds de rechtbank, van belang
dat werkneemster in verzet was gegaan tegen het faillissement (onduidelijk is op welke
gronden) en dat zij aannemelijk had gemaakt dat dit verzet door haar was ingetrokken
nadat haar door de curator een ontslagvergoeding in het vooruitzicht was gesteld. De
machtiging van de rechter-commissaris werd daarop door de rechtbank vernietigd.
Ik stel voorop dat het onbevredigend zou zijn indien de werkgever in kwestie zonder
betaling van een ontslagvergoeding afscheid zou kunnen nemen van deze werkneemster.
De rechtbank maakte in haar vonnis echter twee fouten. In de eerste plaats is het niet de
97
98

Rb. 's-Gravenhage 6 april 2010, LJN BM0573, JIN 2010/331, m.nt. Zondag, tevens becommentarieerd
door G.W van der Voet, AR Updates 10 mei 2010.
Van der Voet (zie voorgaande noot) wees er al terecht op dat de curator niet (wettelijk) verplicht
was om hier toestemming van de rechter-commissaris voor te vragen.
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rechtbank (in de procedure over de door de rechter-commissaris verleende machtiging)
die zich over de kennelijke onredelijkheid zou hebben moeten buigen, maar de kantonrechter, in een reguliere bodemprocedure, met bijbehorende processuele waarborgen
(toepassing regels hoor en wederhoor, bewijsregels, appelmogelijkheid). Toegegeven,
deze procedure duurde langer en bij een juiste toepassing van artikel 7:681 BW (oud)
zou het de werkneemster naar mijn inschatting niet veel hebben gebracht, maar de thans
gekozen weg was formeel/procedureel niet de juiste. Ten tweede bereikte de rechtbank
met haar uitspraak niet het kennelijk gewenste resultaat. Immers, door deze uitspraak
blijft de werkneemster in dienst van de failliete onderneming. Gezien het feit dat al een
doorstart heeft plaatsgevonden zijn uitsluitend de boedel en UWV,99 en niet de doorstartende onderneming, de dupe. Wat dat betreft waren de kansen op succes groter geweest
indien het verzet tegen het faillissement was doorgezet met de stelling dat de aanvraag
van het eigen faillissement als misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW
was aangemerkt. Een vernietiging van het faillissement zou de mogelijkheid openen dat
werkneemster alsnog met een beroep op de regels van overgang van onderneming (en
het niet meer relevante uitzondering van artikel 7:666 BW bij faillissement) mee zou
zijn overgegaan naar de verkrijgende onderneming, net als het overige personeel. Ook
een onrechtmatigedaadsactie richting de directeur-aandeelhouder had in principe meer
perspectief geboden.100 De oplossing van de rechtbank lijkt in het huidige tijdperk verder
ook weinig bruikbaar, omdat hieruit moeilijk een vergoedingsplicht valt te construeren
ten laste van de curator (op de voet van artikel 7:681 BW) en als resultaat onder de Wwz
de werkneemster ook hooguit in dienst zou blijven van de boedel.
4.6

De curator en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

4.6.1

Einde van rechtswege

De curator kan als gezegd dankzij artikel 40 Fw arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
tussentijds opzeggen. Ook kan hij ervoor kiezen arbeidsovereenkomsten met werknemers
voort te zetten, zonder deze direct op te zeggen. In de praktijk kiest een curator echter
vrijwel steeds, zoals gememoreerd, voor opzegging van alle arbeidsovereenkomsten,
daags na zijn benoeming, waarna hij tijdens de lopende opzegtermijn kan inventariseren
of hij enkelen onder hen nog een nieuwe tijdelijke overeenkomst aan wil bieden. Over de
daaraan verbonden consequenties voor de curator en de boedel gaat deze paragraaf. Buiten
beschouwing blijven daarbij de gevolgen van het aangaan van arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd door een doorstartende werkgever, nu deze besproken worden in
hoofdstuk 6 (Doorstart).
Indien een curator de arbeidsovereenkomst van een werknemer die voor onbepaalde
tijd in dienst is opzegt, komt de zgn. Ragetlie-regel in beeld.101 Deze door de Hoge Raad
geformuleerde regel is gecodificeerd in artikel 7:667 lid 4 BW.102 Hij komt er kort samengevat op neer dat als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet rechtsgeldig
99
100
101
102
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In verband met de loongarantieregeling (art. 61-68 WW).
HR 28 mei 2004, JOR 2004/216 (De Boek/Van Gorp).
Afkomstig uit het zgn. Ragetlie-arrest, HR 4 april 1986, NJ 1987, 678.
Stb. 1998, 300 (Flexwet).
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– dat wil zeggen via bijvoorbeeld reguliere opzegging met toestemming van UWV of door
ontbinding door de kantonrechter – tot een einde komt, en zij wordt opgevolgd door een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, deze laatste overeenkomst niet van rechtswege
eindigt als de overeengekomen tijd is verstreken, maar moet worden opgezegd. De letterlijke
tekst van dit artikellid luidt na de invoering van de Wwz als volgt:
"4. Indien een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, die anders dan door
opzegging als bedoeld in artikel 671, lid 1, onderdelen a tot en met h, of artikel 40 van de
Faillissementswet of door ontbinding door de rechter is geëindigd, aansluitend of na een
tussenpoos van ten hoogste zes maanden is opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd, is in afwijking van lid 1 voor de beëindiging van die opvolgende arbeidsovereenkomst opzegging nodig. De termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip
van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit lid is niet van
toepassing indien de voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is geëindigd
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer op grond van
een daartoe strekkend beding."

Hieruit kan een aantal gevolgtrekkingen worden gemaakt. Allereerst is met invoering
van de Wwz nu expliciet in de wet benoemd dat ook de opzegging door de curator als
een rechtsgeldige opzegging in de hier bedoelde zin wordt aangemerkt. Dat betekent dat
de curator vrij staat na opzegging van de arbeidsovereenkomsten met (al) het personeel
weer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Kanttekening is wel dat
dit alleen voor opgezegde arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt, zo valt uit
de wettekst af te leiden. De Ragetlie-regel biedt de curator dus geen (extra) ruimte bij
tussentijds opgezegde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit is een aandachtspunt
voor de curator waarbij de reguliere ketenregeling van artikel 7:668a BW hem wellicht, bij
wijze van alternatief, wel uitkomst biedt, mits hij daarbij binnen de kaders van dat artikel
(maximaal drie contracten binnen twee jaar) blijft.
Hierbij neem ik als uitgangspunt dat de curator niet als opvolgend werkgever (als bedoeld
in artikel 7:667 lid 5 en artikel 7:668a lid 2 BW) wordt beschouwd, want dat zou de zaak
compliceren. In het geval van opvolgend werkgeverschap tellen immers in het kader van
de ketenregeling ook arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd mee en dat zou heel
snel tot de conclusie leiden dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die de curator
aangaat onmiddellijk converteert in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, namelijk
du moment dat als het totale dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd.103 Ik acht
bedoeld uitgangspunt zeer verdedigbaar, nu er op het moment van faillietverklaring geen
werkgeverswissel plaatsvindt; de curator treedt als het ware in de plaats van de failliete
werkgever, althans verkrijgt het beheer over de boedel. Aan de hoedanigheid van de
werkgever verandert verder in wezen niet iets. Steun hiervoor is alleen al te vinden in het
feit dat de recente aanpassing van de Ragetlie-regel van artikel 7:667 BW (namelijk dat ook
opzegging door de curator als rechtsgeldige opzegging in hier bedoelde zin moet worden
aangemerkt) haar plaats heeft gekregen in lid 4 (en niet in lid 5, dat over opvolging gaat).
Een curator zou schouderophalend kunnen reageren op het voorgaande, vanuit de veronderstelling dat hij juist ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd altijd gemakkelijk
103 Hof 's-Gravenhage 3 maart 2009, JAR 2009/108 (Végé Motoren/X).
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kan opzeggen, met gebruikmaking van de grote ruimte die artikel 40 Fw hem biedt. Ik heb
echter eerder gewezen op het risico (voor de curator) dat een werknemer zich dan met
succes zal kunnen stellen op het standpunt dat die vrijheid van de curator niet onbeperkt
geldt, zeker niet als hij zelf weer arbeidsovereenkomsten gaat. Daarbij wees ik ook op
het bredere faillissementsrechtelijke perspectief van de Faillissementswet aangaande
wederkerige overeenkomsten (artikelen 37-39 Fw), waarbij ervan wordt uitgegaan, ook
passend bij het algemene beslagrechtelijke karakter van het faillissementsrecht met het
zgn. hakbijleffect, dat alle rechtsbetrekkingen op het moment van faillietverklaring worden
gefixeerd. Dat betekent dat (ook) onderscheid gemaakt wordt tussen overeenkomsten
die bestonden op het moment van faillietverklaring en die daarna zijn aangegaan. Ik zie
niet in waarom dat voor arbeidsovereenkomsten anders zou liggen dan voor bijvoorbeeld
huurovereenkomsten. Geen enkel misverstand hierover zou meer denkbaar zijn als de door
mij bepleite beperkte periode van twee maanden waarbinnen het lichtere ontslagregime
geldt werkelijkheid wordt.
4.6.2

Aanzegverplichting

Bij het einde van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt ook de verplichting een
maand voor de afloop van het contract "aan te zeggen", aldus artikel 668 BW. Dat betekent
dat uiterlijk een maand voor het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst de
werknemer schriftelijk moet worden geïnformeerd over de vraag of de arbeidsovereenkomst
wel of niet wordt verlengd, en, zo ja, onder welke voorwaarden. De sanctie hierop is het
loon over (dat deel van) de maand waarvoor de verplichting niet is nagekomen. In lid 3 is
echter opgenomen dat deze vergoeding "niet langer" verschuldigd is als de werkgever in
staat van faillissement is verklaard of aan hem surseance is verleend.
In de memorie van toelichting is dit als volgt (kort) gemotiveerd:104
"(...) Deze vergoeding is niet langer verschuldigd, indien de werkgever failliet gaat, indien aan
hem surseance van betaling is verleend, of wanneer de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen op hem wordt toegepast, dit om te voorkomen dat de verschuldigde vergoeding
op grond van Hoofdstuk IV van de WW door UWV moet worden overgenomen."

Strikt genomen luidt de conclusie dan: de curator zelf heeft op zichzelf genomen wel net
als iedere werkgever een aanzegverplichting, maar de vergoeding is hij niet verschuldigd,
of het nu gaat om een reeds ten tijde van het faillissement verschuldigde vergoeding, of een
vergoeding die – als zij niet in deze bepaling was uitgezonderd – zou zijn ontstaan wegens
een schending door de curator zelf van de aanzegverplichting. Dit geldt ook in surseance.
Ik ben van mening dat het onder omstandigheden toch redelijk is als ook de curator
een vergoeding is verschuldigd als hij niet tijdig aanzegt, namelijk in de gevallen dat de
einddatum meer dan een maand na de faillietverklaring (en dus meer dan een maand na
zijn benoeming) ligt. Dan is het immers de curator zelf geweest die verzuimd heeft aan
deze verplichting te voldoen. De tekst van zo'n bepaling, naar mijn voorkeur op te nemen
in de Faillissementswet, zou als volgt kunnen luiden:
104 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 94-95 (MvT).
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"De vergoeding, bedoeld in artikel 668 lid 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet
langer verschuldigd indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard, tenzij de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meer dan een maand nadat de werkgever in staat
van faillissement is verklaard afloopt en de curator de uit artikel 668 lid 1 voortvloeiende
verplichting niet, althans niet tijdig is nagekomen."

Voor de situatie van surseance zou een vergelijkbare bepaling kunnen worden opgenomen.
Tot slot werp ik in dit verband de vraag op, meer ter signalering en zonder deze hier
uitputtend te beantwoorden, waarom een aanzegvergoeding die betrekking heeft op een
eerder (dan een maand na de faillietverklaring) eindigende arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd niet zou moeten leiden tot een voor verificatie vatbare concurrente faillissementsvordering. Deze zou dan niet onder de loongarantieregeling vallen (en dus niet tot
extra belasting van (de middelen van) UWV leiden) en evenmin bevoorrecht zijn, maar wel
gewoon meedelen in het eventueel voor alle andere concurrente schuldeisers beschikbare
actief in de boedel. De hiermee vergelijkbare vraag ten aanzien van de transitievergoeding
is in hoofdstuk 3 aan de orde geweest.
4.7

Opzegging van de arbeidsovereenkomst van de statutair bestuurder

4.7.1

Inleiding

Een bijzondere positie in het arbeidsrecht c.q. het ontslagrecht wordt ingenomen door de
statutair bestuurder. Nadat is vastgesteld dat de faillietverklaring van een onderneming al
leidt tot complicaties voor 'gewone' werknemers, wordt – als slotstuk van dit hoofdstuk –
onderzocht wat de deconfiture van de werkgever betekent voor de bestuurder.
Veelal zal een statutair bestuurder van een rechtspersoon zijn werkzaamheden mede
op basis van een arbeidsovereenkomst verrichten.105 Er is dan sprake van een dubbele
rechtsbetrekking: de bestuurder maakt deel uit van de rechtspersoon waardoor er een
vennootschapsrechtelijke band bestaat en hij heeft daarnaast met de vennootschap een
arbeidsovereenkomst.
De bestuurder staat aan het hoofd van de onderneming en treedt in de regel, tezamen met
eventuele andere bestuurders, op als vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Door het
faillissement verliest gefailleerde het beheer en de beschikking over het vermogen van de
failliete vennootschap, ten gunste van de curator aan wie deze taak op de voet van artikel 68
Fw wordt toebedeeld. De rol van de bestuurder lijkt daarmee uitgespeeld, maar de vraag is
of hiermee ook automatisch een einde komt aan de vennootschapsrechtelijke band tussen
rechtspersoon en bestuurder. Of kan uitsluitend een besluit van het normaliter daartoe
bevoegde orgaan (AvA of Raad van Commissarissen) of een besluit van de bestuurder zelf
daartoe leiden? En wat zijn de gevolgen van opzegging van de arbeidsovereenkomst door
de curator voor de bestuurstaak van de bestuurder? Klaarblijkelijk legt het faillissement
105 De uitzonderlijke positie van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen die in de regel
werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht op grond van de Wet Bestuur en
Toezicht (Stb. 2011, 275) blijft hier buiten beschouwing.
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een aantal afsplitsingsvragen (betreffende het onderscheid tussen het bestuurderschap
en de arbeidsrelatie) nadrukkelijk bloot. Hierop zal in deze paragraaf worden ingegaan.
Een ander in het oog springend verschil met de positie van de 'gewone' werknemer, betreft
het feit dat de zgn. loongarantieregeling van UWV niet van toepassing is op aanspraken op
loon c.a. van de bestuurder, voor zover deze directeur-grootaandeelhouder is. Deze vragen
zijn in het hoofdstuk 3 (Loon) aan de orde gekomen. Hier gaat het enkel om de beëindiging
van de vennootschapsrechtelijke en de arbeidsrechtelijke verhoudingen. Uitgangspunt is
daarbij dat waar gesproken wordt van bestuurder het gaat om de directeur van een besloten
of naamloze vennootschap. De situatie bij andere rechtspersonen (vereniging, stichting) is
iets minder interessant, omdat deze, mits werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst,
in beginsel dezelfde status hebben als gewone werknemers, althans wat de toepasselijkheid
van preventieve toetsing van ontslag betreft.
Ook de gevolgen van surseance voor de positie van de statutair directeur blijven goeddeels
onbesproken, nu deze beperkt blijven tot het gegeven dat de bestuurder voor iedere "daad
of beschikking betreffende de boedel" de medewerking of machtiging van de bewindvoerder
behoeft, aldus artikel 228 Fw.
4.7.2

De dubbele rechtsbetrekking van de statutair bestuurder

Een natuurlijk persoon die tot bestuurder van een vennootschap is benoemd, verricht zijn
werkzaamheden veelal krachtens een arbeidsovereenkomst.106 Reeds bij de totstandkoming
van de Wet op de arbeidsovereenkomst in 1907 is er welbewust voor gekozen dat een
directeur in de regel als werknemer kan worden aangemerkt.107 Hiermee is de basis gelegd
voor de zgn. dubbele rechtsbetrekking: tussen de bestuurder en de vennootschap bestaat
zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke band.108
De arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder verschilt overigens wel van die van de
gewone werknemer. De toestemming van UWV, zoals bedoeld in artikel 7:671/671a BW, is
voor het ontslag niet nodig, zo vloeit voort uit met name artikel 7:671 lid 1 sub e BW, waar
het een arbeidsovereenkomst betreft met een bestuurder van een rechtspersoon van wie
herstel van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is.109 Herstel van de arbeidsovereenkomst
ten aanzien van bestuurders van naamloze en besloten vennootschappen is uitgesloten,
aldus artikel 2:134 en 244 lid 3 BW. Ten aanzien van de bestuurder van een vereniging zij
verwezen naar artikel 2:37 lid 6 BW, waarin eveneens is geregeld dat herstel van de arbeidsovereenkomst tussen een vereniging en haar bestuurder niet kan worden uitgesproken,
106 Zie vrijwel letterlijk in deze zin: HR 15 april 2005, JOR 2005/145, NJ 2005, 484 m.nt. GHvV,
JAR 2005/153, (Eggenhuizen/Unidek), r.o. 3.4.2.
107 Aldus ook Heerma van Vos in zijn noot onder Eggenhuizen/Unidek (NJ 2005, 484); meer uitgebreid
over de wetsgeschiedenis: Bennaars, SR 2006/29, waarin zij grondig en kritisch ingaat op hetgeen
A-G Timmerman in zijn conclusie in Eggenhuizen/Unidek schrijft. Zie ook over de ondeelbaarheid
van ontslag van een statutair bestuurder: Bennaars 2015, p. 224 e.v.
108 HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 m.nt. Maeijer (Sjartin/Sjartec).
109 Dit geldt ook voor beëindiging van de arbeidsverhouding van de bestuurder van een vennootschap
naar vreemd recht, aldus allereerst HR 15 september 1995, NJ 1996, 234, hetgeen bij de invoering
van de Wwz is gecodificeerd.
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waardoor ook deze bestuurder gezien het gestelde in artikel 7:671 lid 1 sub e BW geen
ontslagbescherming in de vorm van een preventieve toetsing geniet. Er werd aanvankelijk
niet gekozen, ook niet bij de invoering van de Wwz, voor een wettelijke uitbreiding naar
bestuurders van bijvoorbeeld de stichting.110 Niettemin lijkt daarin verandering te gaan
komen, nu er een wetsvoorstel aanhangig is dat ook de positie van de stichtingsbestuurder
(met een arbeidsovereenkomst) op gelijke wijze behandelt.111 Bij de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst met de bestuurder gelden verder wel de normale regels van het
arbeidsrecht, waaronder de opzegverboden.112
Vervolgens is met de zgn. 15-april-arresten uit 2005 een volgende, belangrijke stap gezet
in de ontwikkeling van de rechtsleer betreffende de dubbele rechtsbetrekking. Deze komt
erop neer dat waar de Hoge Raad twee afzonderlijke rechtsbetrekkingen onderscheidt, dit
nog niet betekent dat beide rechtsbetrekkingen telkens ook expliciet afzonderlijk moeten
worden beëindigd.113 De Hoge Raad stelde in deze arresten vast dat door een besluit dat
strekt tot beëindiging van de vennootschapsrechtelijke band tevens een einde wordt
gemaakt aan de arbeidsrechtelijke verhouding. Een ontslagbesluit heeft in beginsel ook
beëindiging van de dienstbetrekking van de bestuurder tot gevolg of dit nu een ontslagbesluit door de vennootschap (AvA of Raad van Commissarissen) of van de bestuurder
zelf is. Een uitzondering op deze hoofdregel is er slechts als er een wettelijk opzegverbod
van toepassing is of indien partijen anders zijn overeengekomen, aldus de Hoge Raad.
De 15-april-arresten hebben indertijd aanleiding gegeven tot een omvangrijk debat in de
literatuur.114 Breed gedragen wordt thans de conclusie, dat:
●● vennootschapsrechtelijk ontslag automatisch ook beëindiging van de arbeidsovereenkomst met zich brengt;
●● het moment waarop de vennootschapsrechtelijke band en de arbeidsovereenkomst
eindigen kan verschillen (in verband met inachtneming van de arbeidsrechtelijke
opzegtermijn115);

110 Van der Ham heeft wel betoogd dat het vroegere vrijstellingsbesluit voor statutaire bestuurders
van vennootschappen ook op de stichtingsbestuurder van toepassing was: Van der Ham, ArbeidsRecht 2008/50.
111 Er wordt een nieuw artikel(lid) voorgesteld, te weten artikel 2:9b lid 6 BW dat herstel door
de rechter van de arbeidsovereenkomst voor alle bestuurders van rechtspersonen uitsluit, zie
Kamerstukken II 2015/16, 34491, nrs. 2 en 3.
112 HR 13 november 1992, NJ 1993, 265 (Levison/MAB) en HR 17 november 1995, NJ 1996, 142 (Atlantic
Nominees/Van den Elshout).
113 HR 15 april 2005, JOR 2005/145, NJ 2005, 484 m.nt. GHvV, JAR 2005/177 (Eggenhuizen/Unidek)
en HR 15 april 2005, JOR 2005/144, NJ 2005, 483, JAR 2005/153, (Bartelink/Ciris).
114 Pel, Adv.bl. 2005/12; Bennaars, SR 2006/29; Witteveen, annotatie bij HR 15 april 2015, JOR 144
en 145; Visser, PP 2005, p. 124-126; Beltzer, JAR Verklaard 2005/6, p. 3-6; Ruizeveld, SR 2005/54;
Kortmann, AA 2005, p. 729-732; Grapperhaus, Ondernemingsrecht 2005/115; Nekeman, Bb 2005/48;
Ten Have, V&O 2005/9.
115 Indien een vennootschap het ontslagbesluit met onmiddellijke ingang neemt en daarbij geen
onderscheid maakt voor de arbeidsrechtelijke opzegging, gaat die opzegging van de arbeidsovereenkomst overigens wel onmiddellijk in, zie bijvoorbeeld Rb. Utrecht (ktr.) 26 oktober 2012, LJN
BY 1303.
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● de opzegging van de arbeidsovereenkomst in de regel niet door (het bestuur van)
de vennootschap kan plaatsvinden zonder dat er een geldig ontslagbesluit van het
bevoegde orgaan (AvA of RvC) aan ten grondslag ligt;116
● omgekeerd, in de situatie waarin eerst (of alleen) de arbeidsovereenkomst door een
van partijen wordt beëindigd, niet automatisch het gevolg van die rechtshandeling is,
dat daarmee ook de vennootschapsrechtelijke relatie tot een einde komt.117
4.7.3

Verhouding curator – bestuurder

De curator is blijkens artikel 68 Fw belast met het beheer en de vereffening van de failliete
boedel. Hij neemt daarmee op het moment van zijn benoeming door de rechtbank een zeer
belangrijk deel van de taak van het bestuur over dat, aldus artikel 2:44 lid 1 BW, belast
is met het besturen van de rechtspersoon.118 In zekere zin zijn de opdrachten van curator
en bestuur zelfs tegengesteld. De curator is belast met de vereffening van de boedel en
het genereren van een maximale opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers,119 terwijl
de bestuurder van een rechtspersoon in beginsel nu juist streeft naar continuïteit en (een
winstgevende) voortzetting van de onderneming. Overigens is het in theorie mogelijk dat
de belangen parallel lopen, omdat de curator zich ook kan richten naar een akkoord, zodat
het faillissement na homologatie van dat akkoord eindigt (artikel 161 Fw) en het bestuur
het stokje weer over neemt en verder gaat met het besturen van de onderneming. Het is
echter een feit van algemene bekendheid dat het in de praktijk zelden tot zo’n akkoord komt.
De faillietverklaring tast in beginsel de vennootschapsrechtelijke positie van de bestuurder
niet aan. Voor ontslag uit zijn bestuurderstaak is een besluit van het bevoegde orgaan
binnen de vennootschap nodig. De bestuurder houdt bovendien nadrukkelijk, ook tijdens
faillissement, bepaalde taken. Zo is hij de aangewezen functionaris om de gefailleerde te
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij het instellen van verzet of hoger beroep tegen de
faillietverklaring (artikel 8 Fw), om bezwaar te maken bij de rechter-commissaris tegen
handelingen van de curator (artikel 69 Fw) en om een voor verificatie voorgedragen
vordering jegens de vennootschap te betwisten (artikel 126 Fw). Ook is het als gezegd
denkbaar dat een faillissement leidt tot een akkoord, waarna de vennootschap uiteindelijk
weer normaal gaat deelnemen aan het economisch verkeer, onder leiding van het bestuur.
4.7.4

Beëindiging van de rechtsbetrekking met de bestuurder

Een curator kan de vennootschapsrechtelijke relatie dus niet beëindigen; dat is voorbehouden aan de AvA (of bij een structuurvennootschap aan de Raad van Commissarissen).120
Voor de stelling dat de curator de vennootschapsrechtelijke band niet kan beëindigen
zijn verschillende argumenten aan te voeren, deels van juridisch-technische, deels van
praktische aard. Allereerst is in artikel 2:244 BW geregeld dat ontslag plaats kan vinden
116 Berendsen en Wiersma, TOP 2006/3.
117 Zie Beltzer, annotatie bij HR 15 april 2005, JAR 2005/153 en Kortmann in zijn noot onder hetzelfde
arrest in Kortmann, AA 2005, p. 729-732.
118 Zie over de termen bestuur en bestuurder uitgebreider: Van der Heijden 1996, p. 62 e.v.
119 HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472.
120 Kortmann, AA 2005, p. 729-732.
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"door degene die bevoegd is tot benoeming". Met ontslag in de zin van dit artikel wordt
bedoeld het vennootschapsrechtelijke ontslag. De benoeming van bestuurders is voorbehouden aan de AvA of, bij een structuurregime, aan de Raad van Commissarissen, aldus
artikel 2:242 lid 1 BW. Dat is dus niet de curator. Bijzonder is wel dat aangenomen wordt
dat buiten faillissement de AvA (of de Raad van Commissarissen) in staat is om niet alleen
de vennootschapsrechtelijke band te beëindigen, maar ook de arbeidsovereenkomst,
hoewel strikt genomen de arbeidsovereenkomst met de vennootschap zelf is gesloten.
De gevolgtrekking is gebaseerd op rechtspraak van de Hoge Raad, die in Eggenhuizen/
Unidek het volgende overwoog:
"3.5.3. Naar mede blijkt uit de wetsgeschiedenis van (de voorloper van) de art. 2:134 en
2:244 BW (weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.9), strekken
deze bepalingen ertoe te bewerkstellingen dat door een ontslagbesluit ook een einde wordt
gemaakt aan de arbeidsrechtelijke verhouding. Daarom heeft te gelden dat een ontslagbesluit
in beginsel tevens beëindiging van de dienstbetrekking van de bestuurder tot gevolg heeft. (...)".

Als de curator in staat zou zijn ook de vennootschapsrechtelijke band te beëindigen zou
dat voorts een probleem opleveren in verband met artikel 13a Fw, dat slechts regels geeft
die de bestuurder na vernietiging van de faillietverklaring in staat stelt de opzegging van
de arbeidsovereenkomst te vernietigen, maar niet de beëindiging van de vennootschapsrechtelijke relatie. Ook om praktische redenen zou dit onwenselijk zijn, omdat de curator
daarmee een potentiële tegenspeler buitenspel zet. Ik doel op de eerder aangestipte
mogelijkheden die een gefailleerde, dus ook een vennootschap, vertegenwoordigd door
haar bestuur, heeft om hoger beroep of verzet tegen de faillietverklaring in te stellen
of om bezwaar te maken tegen rechtshandelingen van de curator. Het is op zijn minst
ongewenst indien de vennootschap deze mogelijkheden verliest door een eenvoudige
rechtshandeling van de curator.
Omdat de bestuurder veelal ook werknemer is, wordt aangenomen dat de curator in die
gevallen de arbeidsovereenkomst op de in artikel 40 Fw voorziene wijze kan opzeggen.
Indien de curator van deze mogelijkheid gebruik maakt, loopt hij het risico dat de bestuurder zelf zijn vennootschapsrechtelijke positie beëindigt vanaf het moment dat zijn
arbeidsovereenkomst niet meer bestaat. Hij ontvangt dan immers geen loon meer voor
zijn werkzaamheden. Hierin kan een belang gelegen zijn voor de curator om nog niet
tot opzegging van de arbeidsovereenkomst over te gaan, of om andere afspraken met de
bestuurder te maken. Het bestuur kan namelijk de curator van dienst zijn, nu hij veelal
de persoon is die de onderneming, de markt, de financiële positie en de relaties van het
bedrijf het beste kent. Aan de andere kant rust op grond van de artikelen 105 en 106 Fw
op de bestuurder van de rechtspersoon de verplichting aan de curator ‘alle inlichtingen
te verschaffen, zo dikwijls hij daarvoor wordt opgeroepen’. Deze verschijnings- en inlichtingenplicht rust ook op gewezen bestuurders; het gaat erom of zij ten tijde van de
faillietverklaring bestuurder waren.121

121 HR 17 november 1972, NJ 1973, 133; Van der Heijden en Elskamp, in T&C Insolventierecht, artikel 106
Fw, aant. 2.
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Hoe verhoudt zich nu de aanname dat de curator bevoegd is de arbeidsovereenkomst met
de bestuurder op te zeggen tot de 15-april-arresten, op basis waarvan is aangenomen dat
opzegging van de arbeidsovereenkomst uitsluitend mogelijk is indien daar een besluit van
een bevoegd orgaan binnen de vennootschap aan ten grondslag ligt? Dit wringt. Sterker,
verdedigd kan worden dat uitsluitend het orgaan dat tot benoeming van een bestuurder
bevoegd is (AvA of RvC), bevoegd is tot ontslag en dat die bevoegdheid tevens ziet op de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst.122 Als die redenering wordt gevolgd botst dat met
artikel 40 lid 1 Fw dat de curator simpelweg de bevoegdheid geeft arbeidsovereenkomsten
op te zeggen. Dat lijkt helder en zo bezien moet toch de curator ook de arbeidsovereenkomst
met een statutair bestuurder kunnen opzeggen, zelfs in het bijzondere geval dat het daartoe
bevoegde orgaan (opnieuw: AvA of RvC) het daar niet mee eens zou zijn.
In feite legt het faillissement van een vennootschap (nog eens) de onhoudbaarheid van de
onsplitsbaarheid van de dubbele rechtsbetrekking bloot. In geval van faillissement delen
de twee componenten van de dubbele rechtsbetrekking elkaars lot blijkbaar niet, terwijl
dat buiten faillissement wel het geval is.123
Nu is de (on-)splitsbaarheid niet lang na de 15-april-arresten opnieuw onderwerp van
discussie geweest en heeft advocaat-generaal Timmerman in een conclusie onder een
volgend arrest de deur geopend naar ‘splitsing tussen de vennootschappelijke en arbeidsrechtelijke positie’ buiten de twee bestaande uitzonderingssituaties (zijnde: er geldt een
arbeidsrechtelijk opzegverbod of partijen hebben andere afspraken gemaakt).124 Daarbij
leek echter meer te zijn gedoeld op het geval van een bestuurder, die aanvankelijk jarenlang
alleen als ‘gewone’ werknemer werkzaam was, en die op enig moment daarnaast statutair
bestuurder wordt, waardoor hij zijn ontslagbescherming verliest en zijn arbeidsovereenkomst vervolgens door een eenvoudig AvA-besluit kan worden beëindigd.
Bij faillissement wordt de splitsing evident zichtbaar. Geen enkele betrokken 'speler',
is dan immers nog in staat dan wel bevoegd de dubbele rechtsbetrekking als geheel te
beëindigen. AvA en RvC zouden hun boek te buiten gaan als zij (ook) de arbeidsovereenkomst zouden opzeggen, dat is immers een handeling die rechtstreeks de boedel raakt
en daarom voorbehouden is aan de curator. De curator op zijn beurt is niet in staat de
vennootschappelijke band door te snijden. Verburg heeft dit gebracht tot het pleidooi voor
een ‘knip’ in de dubbele rechtsbetrekking in geval van faillissement van de vennootschap.125
Vanuit vennootschapsrechtelijk c.q. werkgeversperspectief valt dat nog te billijken. Doordat
het bestuur door het faillissement afstand moet doen van het beheer over de boedel ten
gunste van de curator is die 'knip' er nu eenmaal, en wordt de dubbele rechtsbetrekking
uit elkaar getrokken. Kritischer ben ik over de gevolgtrekking van Verburg dat dan ook
de statutair bestuurder de mogelijkheid moet hebben enkel arbeidsrechtelijk of vennootschapsrechtelijk ontslag te nemen. Met Schaink ben ik van mening dat niet valt in te zien
waarom de leer van de 15-april-arresten voor de bestuurder niet gewoon blijft bestaan,
122 Berendsen en Wiersma, TOP 2006/3.
123 Uitgebreid over de ondeelbaarheid van ontslag van een statutair bestuurder: Bennaars 2015,
p. 224 e.v.
124 HR 3 februari 2006, JAR 2006/66, m.nt. Beltzer (Seebregts/NH Corporate Trading).
125 Verburg 2012, p. 149-172.
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ook als de vennootschap failleert.126 De discussie heeft iets academisch', nu een bestuurder
van een failliete vennootschap niet snel uitsluitend aan één van beide rechtsbetrekkingen
een einde zal willen maken en de ander in stand zal willen houden.
4.7.5

Een praktijkvoorbeeld: Omta q.q./Aeilkema

Vermeldenswaard, want illustratief, zijn in dit kader nog beschouwingen in de zaak Omta
q.q./Aeilkema van Hof Leeuwarden in 2011,127 en, in cassatie, van de Hoge Raad128 en de
advocaat-generaal, met betrekking tot het fenomeen van de arbeidsovereenkomst van de
statutair bestuurder en meer in het bijzonder ook voor de vraag of de arbeidsovereenkomst
van de statutair bestuurder in geval van faillissement anders mocht worden gekwalificeerd,
en wellicht ook artikel 40 Fw niet op die bijzondere verhouding zou toezien. Het ging om een
failliete vennootschap waarbij de bestuurder tevens (middellijk) enig aandeelhouder was.
Het hof introduceerde in zijn arrest het begrip 'relativering van de arbeidsovereenkomst',
door te verwijzen naar een "zeer formele benadering in de civielrechtelijke jurisprudentie
van het gezagselement in de arbeidsverhouding van bestuurders met een vennootschap",
die in de literatuur bepaald niet onomstreden zou zijn.129 Het feit dat de bestuurder de
arbeidsovereenkomst als enig (indirect) aandeelhouder met zijn vennootschap heeft
gesloten, ook al was niet hijzelf of zijn holding daarvan statutair directeur, vormt reden voor
relativering van de arbeidsovereenkomst. Het hof betrekt in deze kwestie een vergelijking
met de situatie dat een werknemer de onderneming in een andere rechtsvorm (eenmanszaak, vennootschap onder firma of en commandite) had gedreven, hij ook enkel recht zou
hebben gehad op een vergoeding voor gemiste inkomsten vanaf de faillissementsdatum,
te betalen uit de boedel die in rang de facto boven alle andere pre-faillissementsschulden
zou gaan. Want daar zat de pijn: de curator had de arbeidsovereenkomst aanvankelijk
niet opgezegd, hetgeen op de voet van artikel 40 lid 2 Fw leidde tot een substantiële
loonvordering van de bestuurder op de boedel. Dat daarvoor aanvankelijk een arbeidsovereenkomst bestond, tot aan de faillissementsdatum, was een vaststaand feit, nu de
curator de loonvordering betreffende de periode voorafgaand aan het faillissement op
de lijst van voorlopig erkende crediteuren had geplaatst. Het hof oordeelde dat er vanaf
het moment van de faillissementsaanvraag geen redenen meer zijn om aan te nemen dat
nog sprake was van een arbeidsovereenkomst (die daarvoor dus kennelijk wel bestond).
Vervolgvraag was: hoe komt dan volgens het hof een einde aan de arbeidsovereenkomst
en per wanneer precies? Het oordeel was niet helder.
Allereerst noemde hij twee verschillende momenten, te weten het moment van de faillissementsaanvraag (waarvan hij zegt dat er op dat moment geen redenen meer zijn om
van een arbeidsovereenkomst te spreken), en het moment van de faillietverklaring (op
welk moment er volgens hem een feitelijk einde is gekomen aan de bestuursmacht).
Het hof zocht hier kennelijk aansluiting bij de 15-april-arresten waarin is uitgegaan van
een zeer nauwe band tussen de vennootschapsrechtelijk en de arbeidsrechtelijke relatie
126 Schaink 2017, p. 17 e.v.
127 Hof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2011, JOR 2011/312, m.nt. Doesberg, JAR 2011/208, m.nt. Van der
Pijl.
128 HR 13 juli 2012, JOR 2012/307, m.nt. Loesberg en JAR 2012/210, m.nt. Van der Pijl.
129 Het Hof verwijst hier naar HR 4 november 1942, ARP 1943.
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tussen de vennootschap en de bestuurder. Zoals geconstateerd heeft te gelden dat als de
vennootschapsrechtelijke relatie wordt beëindigd, in de regel ook de arbeidsovereenkomst
eindigt. Het hof leek hierbij te oordelen dat de faillissementsaanvraag of de faillietverklaring,
(zoals gezegd, het hof maakte geen duidelijk onderscheid tussen deze twee momenten)
in feite een vennootschapsrechtelijke ontslagname is, omdat de bestuursmacht eindigt.
Zoals hiervoor betoogd blijft echter de vennootschapsrechtelijke taak in beginsel in stand
en houdt deze niet op te bestaan op het moment van faillietverklaring en de daarmee
gepaard gaande benoeming van een curator.
Ook de andere 'relativerende' gedachtegang van het hof die uit het arrest valt te destilleren,
inhoudend dat aan de gezagsrelatie een einde is gekomen door de faillietverklaring,
vanwege de daarmee gepaard gaande benoeming van een curator, en daarmee aan de
arbeidsovereenkomst, leek – los van het lot van de vennootschapsrechtelijke band – onjuist.
Indiening van een faillissementsaanvraag door een bestuurder kan niet gelijkgesteld
worden met opzegging van de arbeidsovereenkomst. Opzegging vereist een duidelijke en
ondubbelzinnige op beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerichte verklaring en zo kan
een faillissementsaanvraag niet worden gekwalificeerd. Bovendien zou een faillissementsaanvraag in dat geval als een onregelmatige opzegging moeten worden beschouwd, nu de
opzegtermijn niet in acht is genomen. Daar komt nog bij dat de vraag is wat er gebeurt
indien een faillissementsaanvraag wordt afgewezen, of indien het faillissement na verzet
of hoger beroep wordt vernietigd: herleeft dan de arbeidsovereenkomst?
De Hoge Raad vernietigde het arrest. De arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 40 Fw
is geen andere dan de arbeidsovereenkomst van artikel 7:610 BW. Dit was mijns inziens
geen verrassing, gezien de wetsgeschiedenis en eerdere jurisprudentie.130 Voor zover het
hof een andere lijn leek voor te staan, ging daar een streep doorheen. Er bestaat geen
verschil tussen de arbeidsovereenkomst in artikel 40 Fw en die van afdeling 10 van boek 7
BW. Ook de term relativering van de arbeidsovereenkomst (van de statutair bestuurder)
gaat van tafel. Er is een arbeidsovereenkomst of er is geen arbeidsovereenkomst. Dat de
directeur-grootaandeelhouder (dga) in kwestie als enige (indirecte) aandeelhouder alle
touwtjes in handen had, dat hij zelf het faillissement had aangevraagd, dat van een gezags- en
afhankelijkheidspositie geen sprake was en dat de bestuursmacht door het faillissement
feitelijk zou zijn geëindigd, zijn, aldus de Hoge Raad, geen van alle omstandigheden die
leidden tot het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Overigens stapte het hof (te) gemakkelijk
heen over het feit dat niet betrokkene zelf statutair bestuurder en grootaandeelhouder was
van de gefailleerde onderneming, maar zijn holding, terwijl hij vanzelfsprekend wel zelf
als natuurlijk persoon de arbeidsovereenkomst met de onderneming was aangegaan. Dat
enkele gegeven vormde voor de Hoge Raad al voldoende aanleiding om te constateren dat
de situatie als bedoeld in de 15-april-arresten zich hier niet voor heeft gedaan. De Hoge
Raad komt daardoor uiteindelijk in dit arrest niet toe aan beantwoording van de vraag of
een faillissementsaanvraag of faillietverklaring, nu wel of niet als een vennootschappelijke
ontslagname kan worden aangemerkt. Ik blijf overigens van mening dat dit niet het geval
is, net als de advocaat-generaal.
130 Zie bijvoorbeeld: HR 3 december 1999, NJ 2000, 53 (LISV/Wilderinkq.q.). Uitgebreider hierover
A-G Spier in zijn conclusie bij arrest Omta q.q./Aeilkema, onder 3.12 - 3.15.
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Aan het hof mag nog worden toegegeven dat natuurlijk de vraag wel gerechtvaardigd is of
een dga onverkort dezelfde civielrechtelijke bescherming moet toekomen als iedere andere
'gewone' werknemer. De advocaat-generaal verwijst in dat kader in zijn conclusie naar de
Wet Bestuur & Toezicht waarin is geregeld dat de rechtsverhouding tussen de bestuurder
van een beursvennootschap en de betreffende vennootschap niet wordt aangemerkt als een
arbeidsovereenkomst (maar als overeenkomst van opdracht), maar constateert terecht dat
deze regel slechts betrekking heeft op beursvennootschappen, ondanks eerdere plannen
om de wet voor bestuurders van alle vennootschappen te laten gelden. Dat de wetgever het
al langer niet per definitie nodig acht aan een dga alle aan het werknemerschap verbonden
rechten toe te kennen, blijkt bijvoorbeeld uit de zgn. loongarantieregeling (artikelen 61 e.v.
WW) die niet op de dga van toepassing is (overigens wel op andere statutaire bestuurders)
en uit het feit dat het algemene opzegverbod uit het Burgerlijk Wetboek niet op statutaire
bestuurders van toepassing is. Dit alles laat onverlet het uitgangspunt dat een dga zijn
werkzaamheden nog altijd op basis van een gewone arbeidsovereenkomst verricht.131
Aandacht verdient ten slotte nog de mogelijke rol van artikel 7:611 en artikel 6:248 lid 2
BW bij aanspraken van de dga op loon bij de deconfiture van zijn eigen onderneming. In
eerste aanleg had de kantonrechter de aanspraken van de directeur afgewezen, omdat
deze – kort samengevat – zou hebben nagelaten de curator op de hoogte te brengen van
het bestaan van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad gaat hier verder niet op in, maar
de advocaat-generaal wel. Indien een dga wist of behoorde te weten dat de curator dacht
dat er geen arbeidsovereenkomst met hem was, terwijl hij de curator niet uit die droom
heeft geholpen, zou dit kunnen leiden, aldus de advocaat-generaal, tot mogelijk geheel of
gedeeltelijke afwijzing van de vordering. Dit resulteert in een bijzondere informatieplicht
aan de kant van de werknemer die mij te ver gaat. Naar mijn mening is het beter om van een
onderzoeksplicht aan de kant van de curator uit te gaan. De curator zal in zijn algemeenheid
immers gemakkelijk kennis kunnen nemen van de volledige (salaris)administratie, alsook
van alle financiële transacties in de periode voorafgaand aan het faillissement, zodat hij
per definitie op eenvoudige wijze kan verifiëren met wie er een arbeidsovereenkomst
bestaat op het moment van de faillietverklaring.
4.8

Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk is ten aanzien van diverse aspecten die betrekking hebben op de beëindiging
van arbeidsovereenkomsten, geconstateerd dat sprake is van arbeidsrechtelijke wet- en
regelgeving, die voor een belangrijk deel geënt is op de gedachte dat een werknemer, als
de 'zwakkere' partij, extra bescherming verdient. Die bescherming wordt gevonden in
regels die de werkgever beperken in de vrijheid an sich de overeenkomst op te zeggen
(zoals het algemene opzegverbod, en de bijzondere opzegverboden), alsook in de verplichting daarbij – als er opgezegd mag worden – een termijn in acht te nemen, waarvan
de lengte voornamelijk afhankelijk is van de duur van het betreffende dienstverband. Ook
bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn wettelijke regels
ontwikkeld, die de bescherming van de werknemer in zijn positie op het oog hebben,
zoals de verplichting tijdig aan te zeggen of een arbeidsovereenkomst voor wat betreft
131 Meer uitgebreid hierover: Boot 2004.
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de werkgever wel of niet wordt verlengd (met als sanctie de verschuldigdheid van een
zgn. aanzegvergoeding). De statutair bestuurder, die veelal ook als werknemer zal moeten
worden aangemerkt, is op onderdelen minder goed beschermd, onder meer omdat de
positie van de bestuurder ten opzichte van de vennootschap iets minder ongelijk wordt
geacht en omdat in die verhouding ook vennootschapsrechtelijke aspecten, waaronder
het belang van (een goed functioneren van) die vennootschap, een voorname rol spelen.
In geval van insolventie van de werkgever dringt zich nadrukkelijk de vraag op of die
rechten onveranderd kunnen blijven bestaan en, zo nee, waarom niet en wat resteert er
dan van die bescherming ten behoeve van de werknemer? Uit dit onderzoek blijkt, dat
hier veelal niet dan wel niet goed over is nagedacht.
In de eerste plaats bestaat er vaak wel een in de literatuur en de rechtspraak levende
opvatting, die echter niet gebaseerd is op (heldere) wetgeving. Denk aan het gegeven
dat sinds 2015 niet meer in wet-of regelgeving is vastgelegd dat voor opzegging van de
arbeidsovereenkomst door de curator geen voorafgaande toestemming van UWV noodzakelijk is. Denk ook aan het feit dat uitsluitend ten aanzien van het opzegverbod wegens
overgang van onderneming (artikel 7:670 lid 8 BW), is bepaald dat dit niet van toepassing
is tijdens faillissement van de werkgever (en, terzijde, dus wel tijdens surseance), hetgeen
de gerechtvaardigde vraag oproept of daaruit dan mag worden geconcludeerd dat alle
andere opzegverboden wel van toepassing zijn. Breed gedragen is de overtuiging dat die
opzegverboden toch niet gelden, maar in de wet staat dat niet.
Gesteld al dat – om, laten we zeggen, pragmatische en doelmatigheidsredenen – over het
aspect van het ontbreken van heldere/correcte regelgeving wordt heen gestapt, dan is in de
tweede plaats de vraag of van de bijvoorbeeld in het vorige punt aangehaalde opvattingen ("er
geldt in faillissement geen preventieve ontslagtoets via UWV" en "de opzegverboden gelden
niet voor de curator") kan worden gezegd of dit juiste en aanvaardbare opvattingen zijn.
In dit hoofdstuk is geconstateerd dat niet altijd adequaat kan worden uitgelegd, waarom
die opvattingen onverkort zouden moeten standhouden. Met name als een curator de
onderneming langere tijd voortzet kan maar moeilijk worden volgehouden dat werknemers
alle bescherming die werknemers buiten faillissement toekomt zou moeten komen te
ontvallen. Waarom kan van een curator niet worden gevergd dat hij op zeker moment
bij ontslag rekening te houden heeft met het de voor iedere werkgever geldende regels
omtrent opzegging (inclusief selectiecriteria bij keuze van de voor ontslag voorgedragen
werknemer(s))? En waarom zou de verkorting van de opzegtermijn, zoals geregeld in
artikel 40 lid 1 Fw, die gebaseerd is op de gedacht dat de curator snel moet kunnen
handelen met het ook op liquidatie van de onderneming, inclusief het beperken van de
boedelschulden (lees het loon vanaf de faillietverklaring), gehandhaafd blijven als de
onderneming wordt voortgezet? Ik ben in dit hoofdstuk tot de conclusie gekomen dat
afwijkingen van het reguliere ontslagrecht in geval van faillissement van een werkgever
gedurende korte tijd gerechtvaardigd zijn, niet in de laatste plaats in verband met de in
het oog te houden (aanzienlijke) belang van overige betrokkenen, zoals andere schuldeisers (waaronder Belastingdienst en UWV), maar dat er een moment komt waarop ook
een curator zich, na het aanleggen van noodverbanden en het nemen van een aantal
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ingrijpende beslissingen, ook van arbeidsrechtelijke aard, dient te conformeren aan het
arbeidsrecht. Een na zekere tijd 'herleven' van het reguliere arbeidsrecht is aangewezen.
Een duidelijke termijn van twee maanden gerekend vanaf de datum van het faillissement,
is in dat kader efficiënt, transparant en aanvaardbaar. Het enkele tijdsverloop, van in dit
geval twee maanden, duidt er immers op dat de curator de failliete onderneming in dat
geval geheel of gedeeltelijk voortzet.
Voorts is geconstateerd dat geen rechtvaardigingsgrond bestaat voor het niet langer
verschuldigd laten zijn van een transitievergoeding in geval van faillissement en surseance
van de werkgever. De bij de parlementaire behandeling door de minister aangedragen
argumenten ("dat zou voor een extra financiële belasting van UWV leiden") zijn evident
onjuist, omdat de transitievergoeding niet onder de loongarantieregeling valt. Niet valt
in te zien waarom de werknemer niet zou kunnen meedelen, net als andere concurrente
schuldeisers, in een eventueel aanwezig boedelactief.
In dit hoofdstuk zijn derhalve aanbevelingen voor wijzigende wetgeving gedaan die
tegemoetkomen aan beide voornoemde bezwaren tegen de huidige stand van zaken, die
samengevat te onderscheiden zijn in: 1) het ontbreekt aan heldere en congruente wetgeving
en 2) de bestaande wetgeving, inclusief de daarover somtijds in literatuur en rechtspraak
levende opvattingen, leidt op onderdelen tot ongewenste uitkomsten ten aanzien van de
bescherming van werknemers. Samengevat gaat het dan om:
a) Wettelijke vastlegging van het buitentoepassing verklaren van het algemene opzegverbod, in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator, mits deze
opzegging binnen twee maanden na de faillietverklaring plaatsvindt;
b) Wettelijke regels omtrent het buiten toepassing verklaren van bepaalde bijzondere
opzegverboden (de zgn. tijdens-verboden), gedurende twee maanden na de faillietverklaring;
c) De verkorting van de wettelijke of contractuele opzegtermijn tot maximaal zes weken,
zoals voorzien in artikel 40 Fw, wordt eveneens beperkt tot de gevallen waarin de
opzegging plaatsvindt in het tijdvak van twee maanden na de faillietverklaring;
d) De aanzegvergoeding van artikel 7:668 lid 3 is in een aantal gevallen ook verschuldigd
als de curator de aanzegverplichting niet (volledig) in acht neemt en leidt tot een
boedelschuld.
e) De transitievergoeding is ook verschuldigd in faillissement en levert een concurrente,
voor verificatie vatbare faillissementsvordering op (artikel 7:673c lid 1 BW wordt
afgeschaft).
Met deze aanbevelingen wordt bereikt dat de wet duidelijk is en dat deze tot voor alle
betrokken belanghebbenden aanvaardbare gevolgen leidt, zo is mijn conclusie. De aanbevelingen moeten in samenhang worden gezien met aanbevelingen die aangaande andere
in dit boek besproken en te bespreken onderwerpen worden gedaan.
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Concurrentiebeding: definitie en afbakening

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de gevolgen zijn van het faillissement van een
werkgever voor de geldigheid en reikwijdte van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer. Daartoe wordt onder meer onderzocht wat
in zijn algemeenheid de wederzijdse belangen van de werkgever en de werknemer zijn
bij handhaving, respectievelijk (gedeeltelijke) vernietiging van het concurrentiebeding,
en vervolgens in welke mate weging van die belangen tot een andere uitkomst leidt bij
een faillissement van de werkgever, en, zo ja, welke (andere) omstandigheden daarbij een
rol spelen. In termen van de onderzoeksvraag komt aan de orde welke arbeidsrechtelijke
regels er op het vlak van het concurrentiebeding bestaan en wat de ratio daar achter is.
Daarbij wordt tevens onderzocht wat de invloed van een overgang van onderneming op
de geldigheid van een concurrentiebeding is. Vervolgens wordt nagegaan wat de invloed
van insolventie van de werkgever is op deze regels, zowel ten aanzien van de geldigheid
van het concurrentiebeding an sich, als ten aanzien van een dergelijk beding als er een
doorstart aan de orde is. Tot slot wordt onderzocht op welke wijze eventuele spanningen
en tegenstrijdigheden die zich in het geval van deconfiture ten aanzien van het concurrentiebeding voordoen opgelost zouden kunnen worden door (aanpassing van) Nederlandse
wetgeving, rekening houdend met alle betrokken belangen.
In beginsel grijpt surseance overigens in mindere mate in de arbeidsverhouding in en is
daarmee het effect op het concurrentiebeding minder verstrekkend, dus de aandacht hiervoor
is beperkt. Daar komt bij dat het in de huidige praktijk slechts in uitzonderingsgevallen
tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst komt tijdens surseance (veelal volgt dan
eerst de faillietverklaring en daarna het ontslag van werknemers) en ook om die reden de
vraag naar geldigheid van een concurrentiebeding tijdens of aansluitend op de surseance
in hoge mate een theoretisch karakter heeft.
Uit artikel 7:653 lid 1 BW valt een definitie af te leiden van wat onder een arbeidsrechtelijk
concurrentiebeding wordt verstaan. Het moet gaan om 'een beding tussen de werkgever
en de werknemer, waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde
van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn'. Zo'n beding is slechts
geldig indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige
werknemer. Bovendien worden er extra eisen aan gesteld als het deel uitmaakt van een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, omdat een beding dan uitsluitend geldig is als
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er een schriftelijk motivering in is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk
is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, aldus artikel 7:653 lid 2 BW.
Houweling en Loonstra nemen in hun boek over het concurrentiebeding de wettelijke
definitie als startpunt bij hun uitgebreide beschouwingen over dit onderwerp.1 Grapperhaus
heeft daarentegen in zijn dissertatie uit 1995 gekozen voor een iets andere begripsomschrijving en verstaat onder een concurrentiebeding: 'Een tussen partijen in het kader van
een arbeidsovereenkomst gesloten beding ten behoeve van de één, de werkgever, ten laste
van de ander, de werknemer, welke laatste zich daarbij verplicht om zich na het einde
van het dienstverband te onthouden van nader omschreven concurrerende activiteiten
in het economisch verkeer.'2
Om ten behoeve van het onderwerp van dit hoofdstuk tot een nauwkeurige definiëring
en afbakening van het begrip concurrentiebeding te komen, is het zinvol beide definities
nader te bestuderen en met elkaar te vergelijken. Beide gaan ervan uit dat het een beding
betreft tussen de werkgever en de werknemer, waaraan Grapperhaus toevoegt dat het moet
gaan om een beding 'in het kader van een arbeidsovereenkomst'. De nadere precisering
van Grapperhaus lijkt mij terecht. Het is immers denkbaar dat tussen een werkgever en
een werknemer een koopovereenkomst wordt gesloten – niet in het kader van hun arbeidsovereenkomst – waarin een concurrentiebeding is opgenomen. Hierop is artikel 7:653
BW niet van toepassing. Een in dit verband verhelderend voorbeeld uit de gepubliceerde
rechtspraak is het geval waarover het Hof te 's-Gravenhage zich in 2010 uitsprak.3 Twee
vennoten verkochten hun taxibedrijf aan een andere onderneming, waarbij zij in het kader
van de met de koper gesloten, schriftelijke koopovereenkomst een concurrentiebeding
van vijf jaar overeenkwamen; daarnaast traden zij in dienst bij de koper en sloten in dat
kader een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding. Op de koopovereenkomst en
het daarin opgenomen concurrentiebeding van vijf jaar was de regeling van artikel 7:653
BW niet van toepassing, nu dit beding niet tussen een werknemer en een werkgever was
overeengekomen, althans niet in het kader van een arbeidsovereenkomst. Op het beding
in de arbeidsovereenkomst was artikel 7:653 BW vanzelfsprekend wel van toepassing. Dit
onderscheid had belangrijke gevolgen op het moment dat de werkgever failliet ging. De
curator zegde de arbeidsovereenkomst op en verkocht de onderneming door aan weer een
andere branchegenoot. De voormalige werknemers startten daarop een eigen taxibedrijf, dat
de concurrentie aanging met de verkrijgende onderneming. In verband met het ontbreken
van toepasselijkheid van de regels omtrent overgang van onderneming in verband met het
faillissement van de werkgever (zie artikel 7:666 lid 1 BW) ging het concurrentiebeding uit
de arbeidsovereenkomst niet mee over naar de onderneming die het bedrijf van de curator
had overgenomen. Het andere concurrentiebeding, dat was gesloten in het kader van de
koopovereenkomst, kon echter op de voet van artikel 3:94 BW worden overgedragen aan
de verkrijger, door middel van een akte met mededeling aan de voormalige werknemers,
hetgeen de curator dan ook deed. Een beroep van de werknemers op art 3:83 BW, dat

1
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inhield dat het persoonlijke karakter van het concurrentiebeding aan de overdracht ervan
aan een derde in de weg stond werd door het hof niet gehonoreerd.
Het is dus van belang om onderscheid te maken tussen een concurrentiebeding in een
arbeidsovereenkomst en concurrentiebedingen die geen deel uitmaken van een arbeidsovereenkomst. In zoverre had de tekst van artikel 7:653 BW duidelijker kunnen zijn.
Volgens deze bepaling moet het weliswaar gaan om een beding dat is gesloten tussen
een werknemer en een werkgever, maar of dat dan ook daadwerkelijk in het kader van
een arbeidsovereenkomst is overeengekomen, is daarmee niet per definitie gezegd. Een
werknemer en een werkgever kunnen, zoals blijkt uit het aangehaalde arrest van het Hof
Den Haag ook andersoortige overeenkomsten sluiten, zoals de overeenkomst betreffende
de koop van een onderneming, waarop de regeling van artikel 7:653 BW niet van toepassing
is. De verduidelijking van Grapperhaus is derhalve op haar plaats. Bedacht moet overigens
worden dat arbeidsrechtelijke bedingen in de regel zullen ontkomen aan de toets van het
Nederlandse en Europese Mededingingsrecht, nu werknemers niet als onderneming in de
zin van de hier bedoelde regelgeving zullen worden aangemerkt.4 Concurrentiebedingen
in koopovereenkomsten zullen daarentegen wel langs de mededingingsrechtelijke meetlat
worden gelegd en kunnen uiteindelijk als mededingingsbeperkend worden aangemerkt
en om die reden van rechtswege nietig zijn.5
Beide definities delen voorts het uitgangspunt dat het moet gaan om een beperking van de
vrijheid van de werknemer na het einde van het dienstverband. Het concurrentiebeding als
bedoeld in artikel 7:653 BW ziet derhalve niet toe op een beding dat de vrijheid beperkt
om ten tijde van de arbeidsovereenkomst bepaalde (concurrerende) werkzaamheden te
verrichten. Dat geldt dus ook voor de periode gedurende de opzegtermijn die door een
curator in acht is genomen.6
Een verschil tussen beide definities betreft de inhoud van de door het concurrentiebeding
verboden activiteiten. Waar de wettekst kiest voor het ruime 'op zekere wijze werkzaam te
zijn', opteert Grapperhaus voor een beperktere omschrijving door te stellen dat het moet
gaan om 'nader omschreven concurrerende activiteiten in het economisch verkeer'. Mijn
voorkeur gaat op dit punt uit naar de wettelijke omschrijving, nu de definitie van Grapperhaus
door het gebruik van de term 'concurrerende' bij voorbaat al noopt tot een inhoudelijke
beoordeling van de na het einde van de arbeidsovereenkomst verboden werkzaamheden.
Dit roept onnodig vragen op, doordat niet altijd even gemakkelijk en objectief vast te
stellen is of en in hoeverre de werkzaamheden concurrerend zijn. Bovendien is de term
'concurrerend' dynamisch van karakter; wat de ene dag niet concurrerend is kan het de
volgende dag wel zijn. Dit zorgt voor ongewenste complicaties. De vraag of werkzaamheden al dan niet concurrerend zijn kan beter aan de orde komen bij de belangenafweging
van artikel 653 lid 3, die bij de rechter plaatsvindt, indien een werknemer vindt dat hij
onbillijk wordt benadeeld door het beding (waarover hierna meer). Voorts is het denkbaar
dat een concurrentiebeding ook niet-concurrerende werkzaamheden, die wel ongewenst
4
5
6

Hof 's‑Gravenhage 2 september 2005, RAR 2005, 115; JAR 2005/267.
Zie hierover Slot, in T&C Mededingingswet, artikel 1, aant. 4 en 5, alsook artikel 6, aant. 1a.
Dit verschil komt aan de orde in het in paragraaf 6.5 te bespreken arrest van Hof 's-Hertogenbosch
9 januari 2007, JOR 2007/58.
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worden geacht door de werkgever, verbiedt. Denk bijvoorbeeld aan handelsactiviteiten
in een aanpalend segment van de distributiekolom, waarin door de werkgever al jaren
van de diensten of producten van een leverancier gebruik gemaakt wordt of waarin de
werkgever zelf actief wil gaan worden. Ten slotte, ook de toevoeging van Grapperhaus
'in het economisch verkeer' acht ik nodeloos complicerend. Hoewel het enige lenigheid
van geest vereist, is het denkbaar dat ook activiteiten die niet in het economisch verkeer
plaatsvinden aanleiding kunnen vormen voor een voormalig werkgever om zich daartegen
te verzetten. Een dagbladuitgever kan het zijn columnist willen verbieden om na zijn
vertrek vergelijkbare columns op zijn weblog te plaatsen, omdat dit lezers kost, terwijl
de columnist met succes zou kunnen stellen dat dit een privéaangelegenheid is, die op
geen enkele op materiële winst is gericht, noch enige andere economisch waardeerbare
component bevat.
In dit hoofdstuk wordt met het oog op genoemde bezwaren tegen onderdelen van de definitie
van Grapperhaus nu verder uitgegaan van wettelijke definiëring, met de aanvulling dat het
om een beding moet gaan dat in het kader van de arbeidsovereenkomst is gesloten. Een
concurrentiebeding is in het kader van dit onderzoek dus een beding tussen de werkgever
en de werknemer, gesloten in het kader van hun arbeidsovereenkomst, waarbij de laatste
wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere
wijze werkzaam te zijn.
5.2

Overgang van onderneming en concurrentiebeding

Voor een goed begrip van de materie is het ter inleiding van nadere beschouwingen over
de positie van het concurrentiebeding na het faillissement van de werkgever van belang
stil te staan bij de gevolgen van een overgang van onderneming buiten faillissement voor
(de geldigheid van) een concurrentiebeding.
Krachtens artikel 7:666 lid 1 BW zijn de wettelijke regels betreffende de overgang van
onderneming niet van toepassing indien de werkgever failliet is verklaard. Een concurrentiebeding gaat dus, net als andere rechten en verplichtingen, niet van rechtswege over,
indien de curator de onderneming of een deel daarvan overdraagt aan een derde.
Maar hoe zit dat nu bij een overgang van onderneming buiten faillissement en, meer specifiek, voorafgaand aan een faillissement? Gaat een concurrentiebeding, net als de overige
rechten en verplichtingen uit de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, van rechtswege
over indien sprake is van een overgang in de zin van artikel 7:662 e.v. BW? Ja, heeft de
Hoge Raad in een arrest uit 1988 (Ibes/Patmos) uitgemaakt en dit brengt vervolgens met
zich dat een concurrentiebeding, ondanks het bestaan van het schriftelijkheidsvereiste,
in zo'n geval niet opnieuw schriftelijk hoeft te worden overeengekomen.7
Anders ligt het, zo blijkt uit een op dezelfde dag gewezen tweede arrest van de Hoge Raad
(Hydraudyne/Van der Pasch), bij een overgang naar een andere werkgever, als die overgang
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niet als overgang van onderneming in de zin van de wet kan worden aangemerkt.8 In dat
geval komt het concurrentiebeding te vervallen en moet het opnieuw schriftelijk met de
nieuwe werkgever overeengekomen worden.9 Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn in
geval van het schuiven met werknemers in concernverband.10
Ten slotte is relevant in dit verband, dat bij een overgang van onderneming in de zin van
artikel 7:663 BW alleen rechten en verplichtingen (en dus ook een concurrentiebeding)
uit hoofde van een op het moment van de overgang nog bestaande arbeidsovereenkomst
mee overgaan.11 In 1990 is al door de Hoge Raad geoordeeld dat een concurrentiebeding
uit een reeds beëindigde arbeidsovereenkomst niet krachtens overgang van onderneming
op de verkrijger overgaat.12 De verkrijger kan dus geen rechten aan het beding ontlenen
als de betreffende werknemer niet meer in dienst is op het moment van de overgang. De
werknemer is in beginsel nog wel aan het beding gebonden jegens de oorspronkelijke
werkgever.
Een concurrentiebeding uit een nog lopende arbeidsovereenkomst gaat normaliter wel
over op de verkrijger op grond van art. 7:663 BW.13 Vraag is vervolgens of de werkgever
hier nog wel voldoende belang bij heeft.14
Dezelfde problematiek kan zich voordoen bij faillissement van de werkgever. De regels
van artikel 7:662 e.v. BW betreffende de rechten van de werknemer bij overgang van
onderneming zijn, aldus artikel 7:666 lid 1 BW, echter niet van toepassing op een overgang van onderneming indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de
onderneming tot de boedel behoort. Dat betekent dat een concurrentiebeding niet van
rechtswege mee overgaat naar een andere werkgever die (een deel van) de onderneming
van de curator overneemt (vgl. Ibes/Patmos). Met regelmaat is de situatie aan de orde,
dat de curator de arbeidsovereenkomst met de betrokken werknemer heeft opgezegd,
vervolgens de onderneming aan een derde heeft overgedragen, en hij de werknemer nog
aan diens concurrentiebeding wil houden. De verkrijger heeft deze mogelijkheid niet, maar
de curator in beginsel wel. Het komt dan aan op de vraag of de curator nog voldoende
belang heeft.15 Deze vraag komt later in dit hoofdstuk nader aan de orde.
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HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 234 m.nt. PAS (Hydraudyne/Van der Pasch); de noot is opgenomen
in NJ 1988, 235.
Nauwkeurige bestudering van dit arrest lijkt een opvolgend werkgever nog de helpende hand
te bieden, indien deze nieuwe werkgever kan aantonen dat op het moment van de overgang
was uitgesloten dat de mogelijkheid zich zou kunnen voordoen dat het beding zwaarder op de
werknemer zou gaan drukken. Gerechtvaardigd (maar buiten het bestek van dit onderzoek vallend)
is de vraag of deze mogelijkheid verruimd is door de ontwikkelingen in de rechtspraak sinds
de zgn. twee AVM-arresten uit 2007 (HR 5 januari 2001, JAR 2007/37 en 38). De AVM-arresten
komen uitgebreid aan de orde in paragraaf 5.3.2.
Rb. Utrecht 12 april 2000, JAR 2000/117.
HR 31 maart 1978, NJ 1978/325 (Goedegebuure/Dental Laboratorium).
HR 20 april 1990, NJ 1990/729 (Beugels/Tarco).
HR 23 oktober 1987, NJ 1988/235 (Ibes/Patmos)
Hof 's-Gravenhage 2 mei 1996, JAR 1996/140.
Rb. Dordrecht 20 augustus 2010, JAR 2010/266.
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Een laatste algemene opmerking betreffende de overgang van onderneming in relatie tot
het concurrentiebeding betreft artikel 7:665a BW dat voorschrijft dat in een onderneming
waar geen ondernemingsraad is ingesteld, noch een personeelsvertegenwoordiging, aan de
werknemers informatie dient te worden verschaft omtrent de overgang van onderneming.
In de rechtspraak is artikel 7:665a BW al eens aldus uitgelegd dat waar er is geregeld
dat de werknemer op de hoogte moet worden gesteld van de juridische, economisch en
sociale gevolgen van de overgang, waarbij ook gedoeld wordt op het voortbestaan van
een concurrentiebeding.16 De consequentie van het niet voldoen aan deze verplichting tot
informatieverstrekking kan mede bijdragen tot het verval van het beding.17 Meer in zijn
algemeenheid kan overtreding van deze regel leiden ook tot een onrechtmatige daad jegens
de werknemer.18 Deze regel geldt ook bij een overgang van onderneming na faillissement,
nu artikel 7:666 BW uitsluitend de artikelen 7:662 tot en met 665 en artikel 7:670 lid 8
BW en dus niet artikel 7:665a BW buiten toepassing verklaart indien de werkgever in staat
van faillissement verkeert.19
5.3

Geldigheid concurrentiebeding in geval van faillissement werkgever

5.3.1

Geldigheid concurrentiebeding na faillissement; algemene beschouwing

Indien een werkgever failliet gaat is het allereerst de vraag of diens concurrentiebeding in
stand blijft. Noch in het Burgerlijk Wetboek, noch in de Faillissementswet, noch in andere
Nederlandse wet- of regelgeving is sprake van een regel die een concurrentiebeding buiten
werking stelt indien het tot een faillissement komt. Desalniettemin is het stellen van de
vraag of een concurrentiebeding blijft gelden na faillissement van de werkgever niet vreemd,
zoals wel blijkt uit het feit dat het (gesneuvelde) wetsvoorstel betreffende het concurrentiebeding uit 2001 een bepaling bevatte die expliciet regelde dat een concurrentiebeding
komt te vervallen indien de werkgever in staat van faillissement wordt verklaard.20 In de
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel werd dit als volgt toegelicht:
"Verder wordt voorgesteld, dat het concurrentiebeding vervalt bij faillissement. In het
arbeidsovereenkomstenrecht, noch in de Faillissementswet zelf, zijn bijzondere regels met
betrekking tot het concurrentiebeding opgenomen. Dit betekent, dat ingeval van faillissement,
de werknemer in beginsel gehouden is om het concurrentiebeding na te komen en zich
tot de rechter zal moeten wenden met het verzoek om het beding te vernietigen. Naar de
mening van de regering is dit ongewenst. Het (eventuele) belang van de failliet weegt in
casu niet op tegen het belang van de ontslagen werknemer van een failliete onderneming
om zo snel mogelijk nieuw emplooi te vinden. Door de Stichting van de Arbeid wordt dit
voorstel unaniem ondersteund, terwijl de opvattingen bij de NVvR - daar waar het betreft
de belangen van de werkgever in het kader van een doorstart - verdeeld zijn."

Hoewel ook dit onderdeel van het wetsontwerp tijdens de parlementaire handeling de
nodige kritiek ontmoette is het wetsvoorstel op dit punt ongewijzigd door de Tweede Kamer
aangenomen. Uiteindelijk is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer om andere redenen
16
17
18
19
20
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Rb. Emmen (ktr.), 3 februari 2010, JAR 2010/170.
Aldus de kantonrechter in de in de vorige noot genoemde uitspraak (r.o. 5.5-5.6).
Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 5, p. 9.
Meer over artikel 7:665a BW in hoofdstuk 8 (Medezeggenschapsrecht en faillissement).
Kamerstukken II 2001/02, 28167, nr. 3, p. 2.
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alsnog verworpen. Geconstateerd mag desondanks worden, dat er op dat moment sprake
van voldoende maatschappelijk draagvlak was om een wettelijke bepaling te ontwerpen,
die er toe strekte een werknemer, die zich geconfronteerd zag met het faillissement van
zijn werkgever, niet nog verder te duperen door hem te beperken in zijn vrijheid van
arbeidskeuze.
Ook in het in 2007 geproduceerde Voorontwerp Insolventiewet was sprake van een
tegemoetkoming aan de werknemer met een concurrentiebeding, wiens werkgever failliet
gaat. In dit voorontwerp verloor het concurrentiebeding haar geldigheid eveneens in geval
van insolventverklaring van de werkgever, waarbij de in het ontwerp geïntroduceerde
term insolventieverklaring zag op een eenvormige staat van insolventie, faillissement en
surseance daaronder begrepen. Wel kon de bewindvoerder (zoals de curator en bewindvoerder in surseance volgens het voorontwerp na de bedoelde unificatie gezamenlijk
zouden worden aangeduid) zich tot de rechter-commissaris wenden met het verzoek te
bepalen dat de werknemer in verband met de bijzondere omstandigheden van het geval
toch wordt gehouden aan zijn concurrentiebeding. De rechter-commissaris kon dan voorwaarden verbinden aan de instandhouding van het concurrentiebeding. Het voorontwerp
is uiteindelijk niet in de wetgevingsfase beland.
Er bestaan dus al geruime tijd maatschappelijke opvattingen, die absolute handhaving
van een concurrentiebeding door de curator als onredelijk bestempelen. Geconcludeerd
mag desalniettemin worden dat, bij gebreke van een andersluidende wettelijke bepaling,
vooralsnog het uitgangspunt is en blijft, dat een concurrentiebeding op zichzelf genomen
haar geldigheid behoudt indien de werkgever in staat van faillissement wordt verklaard,
ondanks het hier gesignaleerde maatschappelijke draagvlak, tot uitdrukking komend in
verschillende wetgevingsinitiatieven. Deze conclusie wordt onderschreven in de literatuur21
en in de rechtspraak over dit onderwerp waarin steevast wordt gekozen voor een oplossing
van de problematiek door middel van de belangenafweging, waarin artikel 7:653 BW lid 3
voorziet.
5.3.2

Betekenis AVM-arresten voor het concurrentiebeding na faillissement werkgever

Uitgangspunt is dus: een concurrentiebeding verliest haar geldigheid op zichzelf genomen niet door de faillietverklaring van de werkgever. Een interessante invalshoek voor
het beoordelen van de geldigheid van een concurrentiebeding na faillissement van de
werkgever, biedt vervolgens de leer die de Hoge Raad in 1979 heeft ontwikkeld met
het arrest Brabant/Van Uffelen22 en nadien heeft gepreciseerd in de AVM-arresten uit
2007.23 Het eerstgenoemde arrest stelde vast, dat een concurrentiebeding in de zin van
art. 7:653 BW opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen indien de wijziging in
een arbeidsverhouding van zo ingrijpende aard is, dat het concurrentiebeding daardoor
aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. De arresten uit 2007 voegden daar aan toe (aldus
r.o. 3.4.2. in beide arresten):
21
22
23

O.m. Beltzer en I. Zaal, SMA 2008.
HR 9 maart 1979, NJ 1979, 467.
HR 5 januari 2007, JAR 2007/37 (AVM/Osinga) en JAR 2007/38 (AVM/Spaan).
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"Met deze jurisprudentiële regel wordt beoogd dat de werknemer opnieuw de gelegenheid
krijgt, gelet op de beide in de maatstaf genoemde omstandigheden, de consequenties van het
voor hem bezwarende beding goed te overwegen, waartoe de eis dat het beding (opnieuw)
schriftelijk wordt overeengekomen een bijzondere waarborg biedt. Het gevolg van de toepassing van deze regel is dat het concurrentiebeding als gevolg van de genoemde omstandigheden
zijn geldigheid verliest totdat het – al of niet in gewijzigde vorm – opnieuw schriftelijk is
overeengekomen, echter zonder dat zekerheid bestaat dat partijen overeenstemming bereiken
over handhaving of wijziging van het beding. Dit rechtsgevolg vertoont verwantschap met
het rechtsgevolg van de rechterlijke vernietiging van het concurrentiebeding, geregeld
in art. 7:653 lid 3 BW. In dat geval heeft de rechter de bevoegdheid het beding geheel of
gedeeltelijk te vernietigen op de grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van
de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. De verwantschap
met deze bepaling, mede in aanmerking genomen het aan het thans geldende Burgerlijk
Wetboek ten grondslag liggende uitgangspunt dat nietigheden in beginsel niet verder reiken
dan de strekking daarvan meebrengt, is reden om bij toepassing van de hier besproken
jurisprudentiële regel aan te nemen dat het concurrentiebeding zijn geldigheid niet onder
alle omstandigheden volledig verliest en opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen,
maar voor zover de in de maatstaf genoemde, tezamen genomen, omstandigheden dit nodig
maken met het oog op enerzijds de bescherming die art. 7:653 lid 1 BW de werknemer
biedt tegen het niet weloverwogen aangaan van een concurrentiebeding en anderzijds het
te beschermen belang van de werkgever bij dat beding."

Opmerkelijk is dat de Hoge Raad hier een rechtstreeks verband legt met de nog te bespreken
belangenafweging van lid 3. Hij doet dat om te motiveren waarom een concurrentiebeding
dat na een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding aanmerkelijk zwaarder gaat
drukken niet alleen geheel kan komen te vervallen (Brabant/Van Uffelen ging alleen van
deze optie uit), maar ook gedeeltelijk kan worden vernietigd. Voor dit onderzoek is echter
vooral interessant de verwantschap die de Hoge Raad constateert met de belangenafweging;
blijkbaar gaat het om een vergelijkbare maatstaf. De werknemer die zich door de curator
geconfronteerd ziet met een concurrentiebeding, zal dus niet alleen het actieve middel
kunnen inzetten om de rechter te verzoeken via de belangenafweging zijn beding geheel
of gedeeltelijk buiten werking te laten stellen, maar ook bij wijze van verweer het meer
passieve argument kunnen hanteren, dat het beding niet meer (geheel) bestaat nu de
arbeidsverhouding ingrijpend is gewijzigd en het beding daardoor zwaarder is gaan drukken.
Daarmee wordt de vraag interessant of het faillissement van een werkgever als een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding kan worden bestempeld. De Hoge Raad kiest overigens
voor een ruimere terminologie met 'ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding' dan
de meerderheid van de auteurs die de AVM-arresten hebben besproken.24 Velen spreken
– bewust of onbewust – veelal over 'ingrijpende functiewijziging', waarschijnlijk omdat de
wijziging van de arbeidsverhouding zich meestal voordoet in de vorm van een wijziging
van de functie. De ruimere omschrijving van de Hoge Raad laat echter de mogelijkheid
open dat het om meer gaat dan alleen een wijziging van de functie, hetgeen past in de
tendens om ook andere factoren (bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt) in toenemende mate
invloed te laten hebben op de arbeidsovereenkomst.25

24
25

130

Loonstra, ArA 2007/41; Kerkhof, ArbeidsRecht 2007/23; Sagel, SR 2008/19.
Denk alleen al aan Hoge Raad arrest Stoof/Mammoet II, dat invloeden van "buiten" relevant acht
bij de wijziging van de arbeidsovereenkomst.
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De vraag is dus: kan een faillissement van de werkgever als een ingrijpende wijziging van
de arbeidsverhouding kunnen worden aangemerkt? Ja, dat lijkt mij zeer goed verdedigbaar.
Er verandert veel in de arbeidsverhouding, en ingrijpend. In zijn algemeenheid valt de
continuïteitsbasis van het dienstverband weg, waardoor de normale verhouding tussen
werkgever en werknemer niet meer aanwezig is.26 Toezeggingen omtrent carrière of in het
vooruitzicht gestelde salarisstappen zijn ineens niets meer waard. Ook wettelijke regels
veranderen de arbeidsverhouding na een faillissement: de lengte van opzegtermijnen wijzigt,
reguliere ontslagbescherming vervalt, verschillende bijzondere opzegverboden (zoals die
bij arbeidsongeschiktheid) gelden niet meer. De zeggenschap over de onderneming komt
bij de curator te liggen, waardoor de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer
een andere invulling zal krijgen. Kortom, het is niet gewaagd te stellen dat in de regel de
arbeidsverhouding ingrijpend wijzigt door het faillissement van de werkgever.
Minstens even boeiend is de rechtsoverweging van de Hoge Raad onder 3.4.3 van deze
arresten:
"Gesteld voor de vraag of op grond van de genoemde jurisprudentiële regel een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk zijn geldigheid heeft verloren en opnieuw schriftelijk dient
te worden overeengekomen, zal de rechter dienen te onderzoeken niet alleen of sprake is van
een wijziging van de arbeidsverhouding van ingrijpende aard, maar ook of, en zo ja op grond
waarvan, die wijziging meebrengt dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat
drukken. Daarbij zal de rechter betekenis mogen hechten aan de mate waarin de wijziging
van de arbeidsverhouding redelijkerwijze was te voorzien voor de werknemer toen deze het
beding aanvaardde. Voorts is de enkele vaststelling dat zich een ingrijpende wijziging van
de arbeidsverhouding heeft voorgedaan, in het algemeen onvoldoende voor het aannemen
van het oorzakelijk verband met het aanmerkelijk zwaarder gaan drukken van het beding.
Bij de beoordeling of van dit laatste sprake is zal de rechter moeten onderzoeken - en in
zijn motivering tot uitdrukking moeten brengen - of, en zo ja in hoeverre en in welke mate,
die wijziging, na een eventuele beëindiging van het dienstverband van de werknemer, bij
handhaving van het concurrentiebeding een belemmering voor hem zal vormen om, een
nieuwe, gelijkwaardige, werkkring hetzij in loondienst hetzij als zelfstandig ondernemer
te vinden."

Vraag is dus of de geconstateerde ingrijpende wijziging, die het faillissement veelal in de
arbeidsverhouding veroorzaakt, vervolgens ook met zich meebrengt, dat het concurrentiebeding voor de werknemer aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken.
Daarbij is allereerst van belang of de ingrijpende wijziging voorzienbaar was. Dit zal in de
regel niet het geval zijn, omdat een werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst
geen rekening hoeft te houden met een mogelijke deconfiture van zijn nieuwe werkgever.
Desalniettemin is het in theorie denkbaar dat een werknemer kort voor het faillissement
in dienst is getreden en zich bewust was of kon zijn van de deplorabele toestand van de
onderneming, maar desalniettemin koos voor indiensttreding en instemde met het concurrentiebeding. Slechts in dergelijke uitzonderlijke gevallen zal de ingrijpende wijziging
(lees het: faillissement) te voorzien zijn geweest.

26

Aldus F.B.J. Grapperhaus, TvI 1997/3, p. 69 waar hij ook verwijst naar de inaugurele rede van
F.F.M. Stolwijk over deze continuïteitsgedachte uit 1977.
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Voor het zwaarder drukken is voorts causaal verband vereist met de ingrijpende wijziging
in de arbeidsrelatie. Oftewel: het zwaarder drukken moet een gevolg zijn van het faillissement. Doorredenerend: de werknemer moet in toenemende mate last hebben gekregen
van het beding, in vergelijking met de normale situatie buiten faillissement. Daarbij zal
diens arbeidsmarktpositie een rol spelen, alsook diens persoonlijke situatie (de werknemer
is bijvoorbeeld kostwinner), maar ook de vraag of de curator de arbeidsovereenkomst
heeft opgezegd en of er een doorstart plaatsvindt waarbij de werknemer een baan in de
nieuwe organisatie is aangeboden. Vraag blijft wel wat nu specifiek het verband is tussen
enerzijds het faillissement (vergeleken met een normale opzegging buiten faillissement)
en anderzijds het aanmerkelijk zwaarder gaan drukken. Relevante factoren zijn dan:
het ontbreken van een doorstart, evenals het geval waarin wel wordt doorgestart maar
zonder de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. In het laatste geval
kan bovendien worden betoogd dat de kansen op het vinden van een nieuwe werkkring
voor de werknemer verder zijn afgenomen, nu indiensttreding bij de verkrijgende partij
eveneens is uitgesloten en het resterende deel van de markt (dus) kleiner is geworden.
Dit zal zwaarder wegen, naarmate de branche kleiner is en de alternatieven van een
werknemer beperkt zijn, bijvoorbeeld door zijn specialisme, of juist door het ontbreken
van opleiding en scholing. Voorts loopt een werknemer door het faillissement in de regel
een ontslagvergoeding mis, waardoor hij meer belang zal hebben bij het snel vinden van
een andere bron van inkomsten, hetgeen nu echter door een concurrentiebeding kan
worden belemmerd. Ook is denkbaar dat het faillissement imagoschade of andere negatieve
associaties bij derden met zich brengt, bijvoorbeeld als het faillissement een gevolg is van
slecht ondernemerschap, of van strafrechtelijk of anderszins laakbaar handelen, al dan niet
in combinatie met negatieve media-aandacht. Dit kan leiden tot een "besmet" verleden
van de werknemers, waardoor het beding de kansen op de arbeidsmarkt reduceert. Ten
slotte lijkt ook de kortere opzegtermijn bij faillissement, indien daar in concreto sprake
van is (dit is niet per definitie het geval) of het door de curator tussentijds beëindigen
van een contract voor bepaalde tijd te leiden tot een aanmerkelijk sneller einde van de
arbeidsovereenkomst dan normaliter het geval zou zijn, hetgeen eveneens tot een grotere
last van het concurrentiebeding kan leiden.
Dit zijn overigens allemaal omstandigheden die ook bij de belangenafweging van lid 3 aan
de orde komen. Daarmee dringt zich nadrukkelijk de conclusie op – vooruitlopend op de
nog aan de orde komende belangenafweging -, dat het AVM-criterium een met de belangenafweging vergelijkbare toets is, althans dat het in de praktijk tot een nagenoeg zelfde
uitkomst zal leiden, omdat het op dezelfde feiten en omstandigheden zal zijn gebaseerd,
met het enkele verschil dat het eerste criterium de werknemer de mogelijkheid biedt om
af te wachten en dat dit voor de werknemer bijvoorbeeld ook (extra) behulpzaam kan zijn
bij een eventueel geschil omtrent al dan niet verbeurde boetes.
Er zij ten slotte nog op gewezen dat het kennelijk in bijzondere gevallen denkbaar is dat
de enkele vaststelling dat zich een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding heeft
voorgedaan al voldoende is om aan te nemen dat het beding aanmerkelijk zwaarder is gaan
drukken. Dit valt a contrario af te leiden uit de door de Hoge Raad gekozen bewoordingen,
te weten dat een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding 'in het algemeen onvoldoende' voor het aannemen van een causaal verband met het aanmerkelijk zwaarder gaan
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drukken van het beding. In het algemeen onvoldoende betekent logischerwijze dat een
ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding in bijzondere gevallen dus wel voldoende
kan zijn voor het aannemen van bedoeld causaal verband. De Hoge Raad heeft zich er nog
niet over uitgelaten of het faillissement van de werkgever als zo'n uitzonderingsgeval kan
worden gezien.
5.3.3

Geldigheid van het concurrentiebeding: de rol van artikel 13a Fw

Ten aanzien van de geldigheid van het beding wordt nu een zijstap gemaakt, door na te
gaan wat de gevolgen zijn van vernietiging van het faillissement. In artikel 13 Fw is bepaald
dat handelingen van de curator geldig en verbindend blijven voor de schuldenaar als een
faillietverklaring wordt vernietigd (ten gevolge van verzet, hoger beroep of cassatie). Dat
gold aanvankelijk ook voor de door de curator opgezegde arbeidsovereenkomst. Omdat
dit tot misbruik kon leiden en een Europese richtlijn uit 1998 de lidstaten verplichtte
maatregelen te treffen ter voorkoming van frauduleuze insolventieprocedures,27 is artikel 13a
Fw ingevoerd.28 In dit artikel is geregeld dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst
door de curator met terugwerkende kracht wordt beheerst door de wettelijke of overeengekomen regels die van toepassing zijn buiten faillissement. Bovendien is in dit artikel
bepaald, dat de termijnen om tegen de opzegging te ageren, genoemd in artikel 7:686a
BW pas op het moment van de vernietiging van het faillissement aanvangen. Dit bezorgt
een werknemer alsnog de nodige mogelijkheden zich tegen het ontslag te verzetten,
waardoor een werknemer er dus goed aan kan doen zich tegen de faillietverklaring van
zijn werkgever te verzetten.
Wat betekent dit nu voor het concurrentiebeding? Na vernietiging van het faillissement
kunnen door de werknemer aan de hand artikel 13a Fw voor wat betreft de geldigheid en
reikwijdte van het concurrentiebeding twee routes worden bewandeld.
Allereerst kan de werknemer er na vernietiging van het faillissement voor kiezen een
verzoek bij de kantonrechter in te dienen de opzegging van de arbeidsovereenkomst te
vernietigen, nu alsnog de voorafgaande toestemming van UWV voor de opzegging nodig
blijkt te zijn geweest, er (logischerwijze) van uitgaande dat de opzeggingsgrond geschaard
mag worden onder de zgn. a-grond van artikel 7:669 lid 3 BW. Door voor deze variant te
kiezen wordt uiteindelijk bewerkstelligd dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd en
dus het concurrentiebeding niet in werking is getreden. De vraag is of dit de werknemer
veel helpt, nu een werkgever in een dergelijke situatie vaak alsnog niet aan zijn (loonbetalings)verplichtingen kan voldoen en de loongarantieregeling slechts 13 weken dekt
en bovendien gemaximeerd is op 1,5 maal het maximum dagloon. Nadeel kan bovendien
zijn, dat de werknemer in zo'n geval normaliter al een deel van de periode waarvoor het
concurrentiebeding geldt heeft "uitgezeten" en dat voordeel met zijn vernietiging alsnog
zelf ongedaan maakt. Indien het concurrentiebeding echter een heet hangijzer vormt voor
27

28

Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de
Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge aanpassing van wetgevingen der lidstaten betreffende
het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen van ondernemingen of vestigingen.
Invoeringsdatum 1 december 2005, Stb. 2005, 600.
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de werknemer zal hij langs deze weg mogelijk wel een goede, althans betere onderhandelingspositie verwerven ten opzichte van zijn werkgever bij eventuele gesprekken over
het (alsnog) beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Bovendien zal hij, als de curator de
onderneming al heeft overgedragen, kunnen bewerkstelligen dat hij alsnog van rechtswege
bij de verkrijgende onderneming in dienst is gekomen, nu artikel 7:666 BW eveneens
haar werking heeft verloren door de vernietiging van het faillissement. In paragraaf 5.2 is
overigens al geconstateerd dat bij een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662
BW (buiten faillissement) het concurrentiebeding automatisch mee overgaat.
Het belang van artikel 13a Fw kon voor de inwerkingtreding van de Wwz echter ook
gelegen zijn in het doen van een beroep op artikel 7:677 lid 2 BW (oud) dat onder meer
voorschreef dat als een opzegging geschiedt tegen een eerdere dag dan tussen partijen
geldt, deze onregelmatige opzegging die partij schadeplichtig maakt. Omdat de beperking
van de opzegtermijn tot maximaal zes weken (aldus artikel 40 Fw) door de vernietiging
van het faillissement niet meer geldt, kan het zijn dat de curator in de gevallen waarin
op grond van de wet of de overeenkomst een langere opzegtermijn geldt en/of waarin de
arbeidsovereenkomst ten onrechte niet tegen het eind van de kalendermaand is opgezegd,
zoals artikel 7:672 lid 1 BW (oud) als hoofdregel voorschrijft, schadeplichtig is. Dat bracht
vervolgens met zich, aldus toenmalige artikel 7:653 lid 3 BW (oud), dat de curator (alsnog)
geen rechten aan het concurrentiebeding kan ontlenen. Hierbij moet wel worden aangetekend dat curatoren de arbeidsovereenkomst plegen op te zeggen tegen 'de eerst mogelijke
datum', waarbij zij in de praktijk vaststelling van een exacte einddatum over te laten aan
UWV dat in het kader van de loongarantieregeling bij de zaak betrokken wordt. Zo doende
kan een curator mogelijk achteraf stellen dat hij zelf niet schadeplichtig is, omdat hij niet
zelf heeft opgezegd tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt.
In het kader van de Wwz is ook artikel 7:653 BW in dit opzicht gewijzigd: de bepaling dat
bij een schadeplichtige opzegging het concurrentiebeding komt te vervallen, is vervangen
door een nieuw lid 4 van artikel 7:653, dat als volgt luidt:
"Aan een beding als bedoeld in lid 1 of lid 2 kan de werkgever geen rechten ontlenen, indien
het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig
verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever."

Deze wijziging lijkt te zijn ingegeven door het wijzigen van het ontslagrecht en met name
het vervallen van de term schadeplichtigheid.29 Vraag is wel wat dit betekent voor de situatie
de hier van de orde is: een werknemer slaagt erin het uitgesproken faillissement te laten
vernietigen en kiest er voor de beëindiging door de curator an sich in stand te laten. Onder het
oude recht had hem dat bevrijd van zijn concurrentiebeding, maar onder het huidige recht
is de toets niet meer hetzelfde: de werkgever moet ernstig verwijtbaar hebben gehandeld.
Ik meen dat het van geval tot geval zal verschillen of daarvan sprake is: als de vernietiging
van het faillissement een gevolg is van misbruik door de werkgever zal ernstig verwijtbaar
handelen (dat immers geleid heeft tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, al is het
door de curator) al snel worden aangenomen; als daarentegen het faillissement vernietigd
wordt omdat alsnog wordt vastgesteld dat de financiële situatie niet dermate hopeloos is/
29
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was dat hij in een toestand verkeerde opgehouden te hebben te betalen (artikel 1 Fw), is
zeker niet denkbeeldig dat dit geen ernstige verwijtbaarheid oplevert.
In de zoektocht naar aanknopingspunten voor een succesvol beroep door de werknemer
van een failliete werkgever op artikel 7:653 lid 4 BW benoem ik nog een aantal aspecten
die mogelijk behulpzaam zijn. In een niet-faillissementssituatie is een enkele maal onder het oude recht ("pre-Wwz") een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een
vergoeding voor de werknemers gelijkgesteld aan een schadeplichtig ontslag, omdat de
rechter de ontbinding geheel verwijtbaar achtte aan de zijde van de werkgever.30 Ook in
een beperkt aantal andere gevallen is een ontslag dat toentertijd kennelijk onredelijk werd
geacht in de zin van artikel 7:681 BW (oud) gelijkgesteld aan schadeplichtig ontslag, als
bedoeld in artikel 7:653 lid 3 BW (oud).31 Een tweede hieraan gelieerde ontwikkeling in
de lagere rechtspraak was dat bij een ontslag waarbij geen aanspraak werd gemaakt op
een schadevergoeding op grond van onregelmatigheid of kennelijk onredelijkheid van het
ontslag, maar waarbij de vernietigbaarheid van het ontslag was ingeroepen, eveneens het
concurrentiebeding vervallen werd geacht op voet van artikel 7:653 lid 3 BW (oud), omdat
dit naar analogie werd toegepast.32 Een volgende stap in deze ruimhartige opvatting in de
toenmalige lagere rechtspraak is het oordeel dat handelen in strijd met goed werkgeverschap
gelijk gesteld kan worden met een schadeplichtig ontslag gegeven door de werkgever.33
Een laatste vraag is in dit verband of ook een ontslag door de curator in het kader van
een faillissement kan worden gekwalificeerd als een ernstig verwijtbaar ontslag. Deze
conclusie is in zijn algemeenheid zonder meer te vergaand. Van verwijtbaar – laat staan
ernstig verwijtbaar – gedrag aan de kant van de curator is nog geen sprake, enkel en
alleen omdat deze direct overgaat tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. De curator
heeft tot taak en is derhalve zelfs verplicht om zo snel mogelijk beslissingen te nemen in
het belang van de gezamenlijke schuldeisers en in dat kader oplopende schulden na de
faillissementsdatum tot een minimum te beperken. Het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst leidt bovendien tot een oplopende boedelschuld in de vorm van het salaris
c.a. vanaf de faillissementsdatum, die slechts gedurende een beperkte periode door UWV
wordt overgenomen en bovendien in zijn geheel en rechtstreeks ten koste gaat van (de
opbrengst voor) de gezamenlijke schuldeisers, vanwege de preferente boedelvordering
van UWV).34 In dit kader zij tot slot nogmaals gewezen op de onrechtmatige daad die het
handelen in strijd met de informatieverplichting van artikel 7:665a BW kan opleveren. Zou
die onrechtmatigheid met de ernstige verwijtbaarheid gelijk gesteld worden – een voor de
arbeidsrechtpurist mogelijk wat te verstrekkende, maar gezien de hiervoor omschreven
houding van de lagere rechters niet per se onnavolgbare gedachte –, dan leidt dit ook
langs deze weg tot verval van het concurrentiebeding. Nu artikel 7:665a BW ook van
toepassing is op faillissement en bovendien curatoren niet al te scheutig plegen te zijn
30
31
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Rb. Rotterdam (ktr.) 30 mei 1989, Praktijkgids 1989/3111; Rb. Alkmaar (ktr.) 14 oktober 2002,
JAR 2002/273.
Rb. Amsterdam (pres.) 16 december 1992, JAR 1993/11.
Rb. Leeuwarden (ktr.), 23 juni 1995, Praktijkgids 1995/4417; Rb. Amsterdam 4 oktober 1995,
JAR 1995/230.
Rb. Groenlo (ktr.), 23 september 2002, JAR 2003/3.
In vergelijkbare zin: Grapperhaus, TvI 1997/3.
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met het informeren van werknemers over de juridische, economische en sociale gevolgen
van een doorstart, is dit een potentieel extra wapen voor werknemers die door de curator
aan hun concurrentiebeding worden gehouden.
5.3.4

Geldigheid van het concurrentiebeding; de rol van artikel 37 Fw

In de literatuur is aandacht besteed aan de verhouding tussen artikel 37 Fw en artikel 40
lid 1 Fw in het licht van de werking van een concurrentiebeding na beëindiging van de
arbeidsovereenkomst door de curator met de werknemers.35 Artikel 40 lid 1 is het artikellid
dat speciale regels bevat met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Het artikellid heeft
echter met name, zo niet uitsluitend, betrekking op de lengte van de termijn waarop de
arbeidsovereenkomst door de curator kan worden opgezegd en bevat op zichzelf beschouwd
niets dat relevant is voor de werking van het concurrentiebeding.36
Artikel 40 wordt wel als lex specialis aangemerkt van artikel 37 dat betrekking heeft op
de werking van wederkerige overeenkomsten in geval van faillissement. Dit is onjuist.
Artikel 37 bevat weliswaar algemene bepalingen betreffende wederkerige overeenkomsten,
waaronder de arbeidsovereenkomst, maar artikel 40 heeft een zelfstandige betekenis. Beide
artikelen zijn in beginsel van toepassing op arbeidsovereenkomsten. Artikel 37 luidt als volgt:
"1. Indien een wederkerige overeenkomst ten tijde van de faillietverklaring zowel door de
schuldenaar als door zijn wederpartij in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen
en de curator zich niet binnen een hem daartoe schriftelijk door de wederpartij gestelde
redelijke termijn bereid verklaart de overeenkomst gestand te doen, verliest de curator
het recht zijnerzijds nakoming van de overeenkomst te vorderen.
2. Indien de curator zich wel tot nakoming van de overeenkomst bereid verklaart, is hij
verplicht bij die verklaring voor deze nakoming zekerheid te stellen.
3. De vorige leden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij de gefailleerde
slechts verbintenissen op zich heeft genomen tot door hem persoonlijk te verrichten
handelingen."

Krachtens dit artikel kan derhalve een partij bij een wederkerige overeenkomst, zoals
een werknemer, een beroep doen op de curator met het verzoek of deze binnen een
redelijk termijn wil laten weten of hij zijn arbeidsovereenkomst al dan niet gestand wil
doen. De vraag is wat daarvan het effect is voor een concurrentiebeding. Een curator zal
hetzij kiezen voor voorlopige voortzetting van de arbeidsovereenkomst, hetzij overgaan
tot beëindiging. Indien de curator kiest voor voortzetting van de arbeidsovereenkomst,
is er (nog) geen concurrentiebeding in werking, nu dat immers ziet op de periode na
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Indien de curator ervoor kiest om de arbeidsovereenkomst te beëindigen (met andere woorden, de werknemer te kennen geeft dat
hij niet ingaat op het verzoek van de werknemer om de arbeidsovereenkomst voort te
zetten) zal de arbeidsovereenkomst eindigen en het concurrentiebeding effectief worden.
In deze (postcontractuele) situatie is vervolgens geen sprake meer van een wederkerige
overeenkomst. Het concurrentiebeding kan niet als een wederkerige overeenkomst in de
zin van artikel 37 Faillissementswet worden aangemerkt, zodat een beroep op artikel 37
35
36
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Fw enkel en alleen ten aanzien van het concurrentiebeding niet mogelijk is. Over het
voorgaande kan overigens ook anders gedacht worden. Loesberg meende dat, wanneer
de curator de arbeidsovereenkomst geen gestand doet na een op artikel 37 Fw gebaseerd
verzoek van de werknemer, het gevolg daarvan is dat de arbeidsovereenkomst, inclusief al
haar daaruit voortvloeiende verplichtingen, waaronder het concurrentiebeding, ophoudt
te bestaan, waardoor het concurrentiebeding haar kracht verliest.37 Gezien het postcontractuele karakter van het concurrentiebeding is dat naar mijn mening onjuist; door het
eindigen van de arbeidsovereenkomst wordt het concurrentiebeding nu juist van kracht.
5.4

Belangenafweging van artikel 7:653 lid 3 BW

Dan nu de belangenafweging van artikel 7:653 lid 3 BW. Eerst de (wets-)geschiedenis. De
regeling omtrent het concurrentiebeding is van meet af aan onderdeel geweest van het
wetsontwerp van de Wet op de Arbeidsovereenkomst van 13 juli 1907. Wel is tijdens de
behandeling een belangrijke wijziging aangebracht met betrekking tot wat uiteindelijk
de belangenafweging van lid 3 geworden is. Aanvankelijk was namelijk in de tekst van
lid 1 van artikel 1637x (oud) BW, de voorloper van het huidige artikel 7:653, een extra
zinsnede opgenomen, te weten:
"(...) en voor zoo verre het niet indruischt tegen de redelijke belangen des arbeider".

De geldigheid van het concurrentiebeding was dus onderhevig aan een redelijkheidstoetsing
van de belangen van de werknemer. Besloten is toentertijd om de redelijkheidstoets in
deze vorm te laten vervallen, ten faveure van een nieuw tweede lid met de volgende tekst:
"Op de vordering des arbeiders kan de rechter zulk een beding geheel of gedeeltelijk teniet
doen op grond dat, in verhouding tot het beschermende belang des werkgevers, de arbeider
door dat beding onbillijk wordt benadeeld."38

Hiermee is de nu nog altijd bestaande belangenafweging van artikel 7:653 lid 3 BW geïntroduceerd die de werknemer de mogelijkheid biedt om de rechter te vragen het beding te
vernietigen, althans te beperken, waarbij deze beperking betrekking kan hebben op onder
meer de duur, de geografische omvang en de inhoud van de verboden werkzaamheden.
Wat zijn die wederzijdse belangen? Uit de wetsgeschiedenis moet worden opgemaakt dat
hier aan het begin van de 20e eeuw niet al te uitgebreid bij stil is gestaan.39 De toenmalige
Minister van Justitie (Van Raalte) zei er in 1906 tegen de Tweede Kamer simpelweg dit
over: 'De bedoeling nu van dit artikel is duidelijk, namelijk om, wanneer het beding, om
welke reden dan ook, te ver gaat, dit binnen redelijke grenzen terug te brengen'.40

37
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Zie zijn noot onder Rb. Roermond (pres.) 3 oktober 2001, JOR 2001/267.
Bles 1909/2, p. 398: amendement Idsinga.
Zie voor een korte samenvatting van het wetgevingsproces: Loonstra 1999, p. 75 en p. 78 e.v.
Uitgebreider: Bles 1909/2, p. 368-412.
Bles 1909/2 p. 386.
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De belangen van de werkgever en van de werknemer zijn door respectievelijk Loonstra
en Grapperhaus vrij uitgebreid benoemd en besproken.41
Door Loonstra wordt onderscheid gemaakt tussen primaire belangen aan de zijde van
beide partijen en secundaire factoren. Primair gaat het (aan werkgeverszijde) om vrees
voor benadeling van de (concurrentie)positie van de werkgever, doordat de werknemer
kennis draagt van bij de werkgever opgedane gespecialiseerde kennis. Aan de zijde van de
werknemer wordt als primair belang bij beperking of vernietiging van het beding aangemerkt
de gebondenheid aan de branche (en dus de moeilijkheden die er dan ontstaan om elders
emplooi te vinden) en de onmogelijkheid om een belangrijke positieverbetering te realiseren
bij een nieuwe werkgever. Van de hiervoor genoemde primaire belangen onderscheidt
Loonstra dan een aantal minder belangrijke, secundaire belangen die ook een rol spelen
bij de belangenafweging van artikel 7:653 lid 3. Dit laat zich als volgt samenvatten (het
zijn niet zozeer belangen, als wel factoren die een rol spelen in de belangenafweging):
● De vraag bij wie het initiatief lag voor de beëindiging;
● De gezins-/leefomstandigheden van de werknemer;
● De vraag of een der partijen een verwijt trof met betrekking tot de beëindiging van
het dienstverband;
● De vraag of de werkgever in de betrokken werknemer had geïnvesteerd;
● De duur van de overeenkomst;
● De vraag in hoeverre sprake was van afhankelijkheid zijdens de werknemer toen hij
het beding aanging;
● De (coulante) houding ten aanzien van de handhaving van een concurrentiebeding bij
eerder vertrek van andere werknemers.
Grapperhaus maakt een onderscheid tussen werkgeversbelangen, werknemersbelangen en
niet specifiek als werkgevers- of werknemersbelang te beschouwen factoren. Het is goed
voor de gedachtebepaling om hier de uitwerking door Grapperhaus van de genoemde drie
categorieën nader te beschouwen. De eerste categorie is die van het werkgeversbelang.
Als invalshoek om werkgeversbelang te determineren noemt hij allereerst 'de intrinsieke
waarde van het bedrijfsdebiet'. Het gaat dan om de mogelijke overstap van relaties, het
aanbieden van soortgelijke producten, het tenietgaan van omvangrijke gedane investeringen, bijzondere kennis over het bedrijf van werkgever (op het gebied van producten,
productiemethoden, verkoop en marketing, clientèle en eigen personeel) of, zonder verdere
duiding, het afkalven van het door de werkgever opgebouwd debiet. De tweede invalshoek,
die de eerste deels overlapt, betreft de 'bijzondere vaardigheden en kwaliteiten van de
werknemer'. In deze gevallen gaat het om het verlies voor de werkgever van specifieke
kennis of deskundigheid van de werknemer, om een sleutelpositie van de werknemer, het
verloren gaan van investeringen in de werknemer, het zoeken of inwerken van opvolgers
en de bijzondere kennis van de werknemer aangaande het werkgeversdebiet. Grapperhaus
voegt hier aan toe, dat het belang van de werkgever niet alleen gelegen is in de bescherming
van de intrinsieke waarde van zijn bedrijfsdebiet, maar dat daarnaast ook werkelijk sprake
moet zijn van concurrentiegevaar.

41
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De tweede categorie, het werknemersbelang, werkt Grapperhaus uit in drie categorieën:
●● Nijpende persoonlijke omstandigheden;
●● Ontplooiingsmogelijkheden;
●● Arbeidsmarktfactoren, zoals:
–– slechte arbeidsmarkt;
–– afnemende kansen op de arbeidsmarkt;
–– gebondenheid aan de branche;
–– gebondenheid aan de functie.
De derde categorie (bestaande uit niet specifiek als werkgevers- of werknemersbelang
te beschouwen factoren) valt te vergelijken met de secundaire factoren van Loonstra,
omdat het, aldus Grapperhaus, factoren zijn waaraan de rechter in de praktijk veel waarde
toekent, ook al 'kan er niet van worden gezegd dat het primair om een werkgevers- of
werknemersbelang gaat'. Hij brengt deze onder in drie subcategorieën:
●● De positie van de werknemer bij de oude werkgever (ondergeschikte positie, laag
salaris, geen specifieke scholing, matige rechtspositie);
●● Factoren met betrekking tot de duur en het einde van het dienstverband;
●● Initiatief /verwijtbaarheid bij beëindiging arbeidsverhouding.
Een interessante constatering van Grapperhaus is ten slotte dat omstandigheden, die niet
zozeer een werkgeversbelang, maar eerder het belang van derden of het algemeen belang
betreffen, niet meegewogen mogen worden bij de toetsing van lid 3 van artikel 7:653 BW.42
Al met al kan geconcludeerd worden dat de belangenafweging van artikel 7:653 lid 3 BW
zich niet leent voor een al te eenvoudige rubricering in twee categorieën met respectievelijk werkgeversbelangen en werknemersbelangen. In het kader van dit onderzoek is het
belangrijker om na te gaan welke van de genoemde belangen/factoren nu beïnvloed worden
door het faillissement van de werkgever. Daartoe wordt in de volgende paragraaf relevante
rechtspraak geanalyseerd.
5.5

Analyse rechtspraak concurrentiebeding en faillissement

In het kader van dit onderzoek is er voor gekozen een afgebakende periode waarin veel
jurisprudentie is gepubliceerd te analyseren. Gekozen is voor de tussen 2000 en 2010
gepubliceerde rechtspraak met een relatief groot aantal zaken, waarin geprocedeerd
is over het concurrentiebeding van werknemers, wier arbeidsovereenkomst met de
gefailleerde werkgever was beëindigd.43 Zoals zal blijken is de rechtspraak in deze periode
gevormd en uitgekristalliseerd en vormt juist dit decennium daarom het onderwerp van
onderzoek. Latere jurisprudentie vormt veelal een herhaling van zetten en is daarom voor
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Grapperhaus 1995, p. 258.
Gekozen is voor een afgebakende periode, waarbij nadien gewezen jurisprudentie geen wijziging
in het beeld heeft aangebracht; voorts is gekozen voor (uitsluitend) rechtspraak die gepubliceerd
is in de jurisprudentietijdschriften JAR en JOR.
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dit onderzoek minder relevant geacht.44 Deze uitspraken worden hierna in chronologische
volgorde besproken.
In 1998 oordeelde de Kantonrechter te Amsterdam45 over een geval waarin de door de
curator ontslagen werknemer in strijd handelde met zijn concurrentiebeding door met
collega's een nieuw bedrijf te beginnen, terwijl hij een aanbod van de hand had gewezen
bij de ondernemer die de activa van de curator had overgenomen in dienst te treden. Naar
het oordeel van de rechter wees de curator er terecht op dat 'de bedoeling van een beding
als het onderhavige mede is de waarde van het bedrijf, vaak bestaand uit het relatiebestand,
te beschermen, ook in geval de werkzaamheden zelf zijn stopgezet maar de activa van het
bedrijf worden overgedragen'. Het belang van handhaving van het beding jegens werknemer
bestaat er volgens de curator uit dat hij in zijn verkooppogingen wordt bemoeilijkt indien
hij de potentiële koper niet kan garanderen dat het personeel gebonden is, althans dat hij
zal worden aangesproken door de koper aan wie hij een garantie ter zake heeft afgegeven.
Dit belang werd door de kantonrechter erkend.46
De Kantonrechter te Utrecht stelde in 200047 voorop dat de ratio van het concurrentiebeding
is het voorkomen dat de werknemer zelf, maar bovenal een derde, namelijk de nieuwe
werkgever, de voormalige werkgever 'concurrentie zal aandoen in diens bedrijfsdebiet,
met de kennis en relaties die de werknemer vergaard heeft in het bedrijf van zijn oude
werkgever'. Naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter was niet alleen in rechte komen vast te staan dat de curator geen bedrijfsdebiet beheert, maar ook dat een
doorstart van de onderneming niet meer tot de mogelijkheden behoort, waardoor de
curator de boedel in delen wilde verkopen, teneinde de crediteuren tevreden te stellen.
De arbeidsovereenkomsten met de werknemers waren opgezegd en geen van hen hoefde
nog arbeid voor de curator te verrichten. De omstandigheid dat de curator een bepaalde
financiële tegemoetkoming wenste te ontvangen in verband met de afkoop van de diverse
concurrentiebedingen, vormde naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende reden
om de werknemers aan hun concurrentiebeding te houden, omdat 'de financiële waarde
van het concurrentiebeding, wat daar van zij in termen van een goed werkgeverschap,
onvoldoende rechtvaardiging oplevert om de werknemers langer te belemmeren in hun
belang hun vaardigheden weer zo snel mogelijk op de markt aan te bieden, teneinde
inkomen te verwerven, en teneinde in die vaardigheden niet achterop te raken'. Het te
beschermen belang van de failliete werkgever was, naar het oordeel van de kantonrechter,
in verhouding tot de onbillijke benadeling van de werknemer door het beding niet meer

44
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Volledigheidshalve wordt in deze voetnoot de na 2010 in JAR en JOR gepubliceerde rechtspraak over
dit onderwerp genoemd: Rb. Almelo 30 augustus 2011, JOR 2012/27, Hof Leeuwarden 13 november
2012, JAR 2013/31, Rb. Maastricht (ktr.) 25 januari 2013, JAR 2012/62, Rb. Gelderland 3 september
2013, JOR 2015/46, Rb. Noord-Holland 5 september 2013, JAR 2013/251, Rb. Overijssel 10 juni
2015, JOR 2016/242, m.nt. Schaink, Rb. Midden-Nederland (Vzr.) 4 december 2015, JAR 2016/32
en JOR 2016/246, m.nt. Schaink. Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, JOR 2016/255, m.nt.
Kreikamp.
Rb. Amsterdam (ktr.) 29 april 1998, JOR 2000/131 (m.nt. Loesberg)
Het concurrentiebeding werd overigens wel beperkt tot zes maanden na indiensttreding bij de
nieuwe werkgever, vanwege 'het evidente belang van werknemer bij ander werk'.
Rb. Utrecht (ktr.) 12 december 2000, JOR 2000/248.
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in balans en derhalve diende de vordering tot schorsing van het concurrentiebeding te
worden toegewezen.
In 2001 oordeelde de President van de Rechtbank Roermond eveneens over een geval
waarin de werknemer (met de rest van het management) ondanks een aanbod daartoe
niet als werknemer in dienst was getreden bij de koper van de activiteit van de failliete
onderneming.48 Volgens de curator kwam de doorstart in gevaar als hij geen beroep kon
doen op concurrentiebedingen. De President oordeelde dat curator geen belang meer had
bij handhaving van een concurrentiebeding, omdat de failliete vennootschap uiteindelijk
zou worden ontbonden, zij geen activiteiten meer ontplooit en de arbeidsovereenkomsten
zijn opgezegd. Loesberg was hierover kritisch in zijn noot, met zowel rechtssystematische
als praktische argumenten. Volgens hem zou dit een "management buy out zonder betaling
koopprijs" mogelijk maken, hetgeen in zijn optiek ongewenst is.
Eveneens in 2001 nam de President van de Rechtbank Amsterdam tot uitgangspunt dat
een concurrentiebeding nog rechtskracht kan hebben na faillissement.49 Het betoog van de
werknemer dat de curator zich niet op een concurrentiebeding van een ontslagen directeur
zou mogen beroepen is volgens deze rechter in zijn algemeenheid onjuist. Vast stond in deze
zaak dat de bedrijfsvoering van de werkgever is gestaakt. In beginsel hebben de curatoren
daarom geen belang bij handhaving van het concurrentiebeding, 'behoudens voor zover
ze bepaalde activa van het failliete concern aan derden kunnen verkopen en zodanige
verkoop alleen gerealiseerd kan worden onder handhaving van het beding'. De rechter
kwam vervolgens tot een afweging van de belangen van partijen met als conclusie dat de
boedel er belang bij had dat de werknemer van bepaalde activiteiten werd weerhouden.
Interessant element was nog dat de werknemer zich tevens op het standpunt stelde dat
concurrentiebeding niet met de curatoren was gesloten en reeds daarom geen effect meer
had. Dit standpunt lijkt onjuist. De President is er echter niet op ingegaan.
De Kantonrechter 's-Gravenhage boog zich ook in 2001 over een vergelijkbaar geval.50
Geoordeeld werd dat het in zijn algemeenheid is 'natuurlijk schrijnend [is] dat werknemers in faillissement van hun werkgever niet alleen door opzegging niet alleen hun
baan respectievelijk arbeidsovereenkomst verliezen, maar ook nog door middel van een
concurrentiebeding beperkt blijven in de mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst aan
te gaan respectievelijk daarin commerciële activiteiten te ontplooien'. Voorshands was
naar het oordeel van deze kantonrechter echter voldoende aannemelijk geworden dat de
curator terdege een belang heeft bij handhaving van het concurrentiebeding nu een aantal
activiteiten en de orderportefeuille en het klantenbestand van de failliete onderneming
geheel of ten dele waren overgegaan naar een doorstartende onderneming. De curator
wilde kennelijk in het belang van de crediteuren voorkomen dat eisers vanuit een andere
onderneming de klanten die de doorstartende onderneming van de failliete onderneming
had overgenomen, benaderen en "uitspannen". Werknemers hadden hierbij de keuze
gemaakt niet in dienst te treden bij de doorstartende ondernemer, hetgeen 'in redelijkheid
48
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voor rekening en risico' van de werknemer kwam. Daarom vond de rechter het redelijk
dat het belang van de curator bij handhaving onder de gegeven omstandigheden zwaarder
diende te wegen dan het belang van eisers bij hun vordering tot schorsing van het (reeds
naar aard en in duur beperkte) concurrentiebeding. Opmerkelijk was nog dat als belang
van de curator tevens naar voren was gebracht, dat op de curator ook een maatschappelijke
verantwoordelijkheid rustte om op te komen voor de belangen van de werknemers die
wel in dienst waren getreden bij de overnemende onderneming. Dit argument van de
curator leek te zijn ingegeven door de niet lang daarvoor gewezen arresten van de Hoge
Raad51, waarin werd geoordeeld dat de curator bij zijn beslissingen niet alleen de belangen
van de gezamenlijke schuldeisers moet dienen, maar ook rekening moet houden met
maatschappelijke belangen, zoals het behoud van werkgelegenheid. De rechter liet zich
hierover verder (helaas) niet uit.
Een arrest dat het Hof te Den Bosch in 200752 wees kreeg relatief veel aandacht53, naar mijn
mening ten onrechte. Eerst maar de feiten. De curator zegde de arbeidsovereenkomsten
met de werknemers op. Volgens het overeengekomen concurrentiebeding was dit beding
alleen van kracht 'als de werknemer op eigen verzoek of door eigen schuld of toedoen het
bedrijf heeft verlaten'. Dit had in beginsel dus tot de eenvoudige conclusie kunnen leiden, dat
het concurrentiebeding vanaf de einddatum van de arbeidsovereenkomsten (1 september
2005) niet meer van toepassing was. De werknemers waren na de opzegging door de
curator echter al tijdens de opzegtermijn, namelijk in augustus 2005, uit eigen beweging
elders in dienst getreden, althans elders werkzaamheden gaan verrichten, hetgeen tot een
ontslag op staande voet door de curator had geleid. De vraag was wat dit nu betekende
voor het concurrentiebeding. De curator beweerde immers alsnog, dat de werknemers
door eigen schuld of toedoen het bedrijf hadden verlaten. Het Hof kwam echter tot het
oordeel dat de curator in redelijkheid geen beroep meer kan doen op dit beding, indien de
werknemer, nadat de arbeidsovereenkomst door de curator is opgezegd, vóór de afloop van
die opzegtermijn elders in dienst treedt, noch indien de curator daarin, of in vermeende
schending van het beding, aanleiding zag om de werknemer op staande voet te ontslaan.
Zij overweegt: 'In aanmerking genomen de inhoud van het overeengekomen beding zou dit
(mogelijk) slechts anders zijn indien de curator, voordien of in de ontslagbrief uitdrukkelijk
zou hebben bedongen dat de werknemers in verband met een mogelijke doorstart niet
voor het einde van de opzegtermijn elders in dienst zouden treden, dan wel tot het einde
van de opzegtermijn niet bij een concurrerend bedrijf zouden gaan werken. De zin in de
opzeggingsbrief dat de werknemer zich gedurende de opzegtermijn "beschikbaar dient te
houden voor de boedel om eventuele werkzaamheden te verrichten" is te algemeen om
daaraan een dergelijke betekenis toe te kennen.' In zijn annotatie bij dit arrest oordeelt
Kortmann dat voor het Hof derhalve uitgangspunt is 'dat de curator die de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd de werknemer ook tijdens de opzeggingstermijn niet aan het
concurrentiebeding kan houden'. Kortmann miskent hierbij dat een concurrentiebeding
pas na het einde van de arbeidsovereenkomst (en dus niet tijdens de opzegtermijn) van
kracht is. Bodewes en Jager trekken zelfs de voorbarige conclusie, dat volgens het Hof 'een
51
52
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curator de door hem ontslagen werknemers in beginsel niet aan een concurrentiebeding
kan houden'. Met deze commentaren wordt het Hof te kort gedaan. De uitspraak van het
Hof biedt slechts aan werknemers de mogelijkheid al tijdens de door de curator in acht
genomen opzegtermijn elders in dienst te treden, tenzij dat door de curator uitdrukkelijk
en op voorhand is verboden.
Een volgende uitspraak is van de Kantonrechter te Zutphen.54 Deze had betrekking op het
faillissement van het schoonmaakbedrijf, dat door opdrachtgever Amsterdam Thuiszorg
was ingeschakeld. De curator zegde de arbeidsovereenkomsten met o.a. de betrokken
werknemer op de voorgeschreven wijze op. Voorafgaand aan het faillissement was korte
tijd onderhandeld met een tweetal potentiële overnemende partijen, maar dit liep op
niets uit. Deze partijen contracteerden vervolgens rechtstreeks met Amsterdam Thuiszorg
voor de schoonmaak van het betreffende project, waarbij de werknemer nog tijdens de
opzegtermijn, een dag na het faillissement om precies te zijn, bij een van hen in dienst
trad. Voor wat betreft het concurrentiebeding is relevant, dat dit in feite een relatiebeding
was, dat het de werknemer verbood een overeenkomst aan te gaan met relaties van hun
voormalige werkgever. De nieuwe werkgever was geen relatie, dus van overtreding van
het concurrentiebeding was geen sprake. Bij de vraag of werknemer dan onrechtmatig
handelde noemde de rechter een aantal voor die beoordeling relevante factoren. Niet alleen
het feit dat de werknemer het concurrentiebeding niet overtrad woog de rechter mee,
maar ook dat de werknemer al langere tijd geen loon had ontvangen, dat de werkgever
failliet ging en dat de curator daarom de arbeidsovereenkomst had opgezegd. Ook het feit
dat de werknemer nog tijdens de opzegtermijn bij een ander in dienst trad, werd niet als
onrechtmatig jegens zijn voormalige werkgever c.q. de boedel gekwalificeerd. In appel
werd deze uitspraak door het Gerechtshof te Arnhem bekrachtigd, waarbij het hof als
aanvullende overweging toevoegde, dat de arbeidsmarkt in de schoonmaakwereld 'zich
kenmerkt door een relatief geringe loyaliteit van de werknemers voor hun werkgever en
een veel grotere gebondenheid van die werknemers met het project van de opdrachtgever
waarop zij tewerkgesteld zijn'.55 Dit bracht met zich mee dat naar het oordeel van het hof
de werknemer niet gehouden kon worden aan de verplichting om tijdens de resterende
looptijd van de arbeidsovereenkomst geen werkzaamheden voor derden te verrichten (lees:
niet bij een derde in dienst te treden), noch dat sprake was van overtreding van het beding
of van onrechtmatig handelen. Net als in de uitspraak van het Hof te 's-Hertogenbosch uit
2007 werd ook hier indiensttreding bij een concurrent op een moment dat de opzegtermijn
nog niet was verstreken, toegestaan.
De Rechtbank in Zutphen boog zich in 2009 over transacties met een naar het oordeel van
de curator paulianeus karakter, omdat de ondernemer drie maanden voor het uiteindelijke
faillissement zijn klantenportefeuille had overgedragen en werknemers liet overstappen
naar de concurrent, zonder hen te houden aan het concurrentiebeding. Hiervoor was een
beperkte afkoopsom betaald, met afkoop van hun concurrentiebeding.56 De rechter maakte
een vergelijking tussen enerzijds deze feitelijke situatie en anderzijds de hypothetische
54
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situatie waarin de bedoelde transactie niet had plaatsgevonden. Het oordeel luidde dat
ook in dat geval, gezien de deplorabele situatie van de onderneming voorafgaand aan het
faillissement, waarin de fiscus de inboedel al had geveild, en ook klanten waren weggelopen,
het waarschijnlijk was, 'dat de werknemers in die situatie (via de kantonrechter) opheffing
van het concurrentiebeding hadden kunnen vorderen, dan wel dat de werkgever geen
(succesvol) beroep op het bestaan van zo'n beding had gedaan'. Tot een nadere uitwerking
van dit oordeel, met benoeming van wederzijdse belangen, kwam het in dit vonnis niet.
De rechtbank heeft, na de vergelijking met het hypothetische geval dat de transactie niet
zou hebben plaatsgevonden, geconstateerd dat er in de praktijk geen verschil zou zijn
ontstaan, zodat per saldo de schuldeisers niet zijn benadeeld. Evenmin was sprake van
een onrechtmatige daad.
Ten slotte sprak de Rechtbank Dordrecht zich in 2010 uit over de (on)mogelijkheid voor
een curator om een concurrentiebeding aan een verkrijgende overnemer over te dragen.57
In het overnamecontract tussen de curator en de verkrijger was overigens bepaald dat
eventuele rechten ter zake handhaving van concurrentie- en/of relatiebedingen van
werknemers door de curator worden overgedragen aan de verkrijger. Onder verwijzing naar
Beugels/Tarco-arrest werd overwogen, dat het recht van een werkgever om een voormalig
werknemer aan zijn concurrentiebeding te houden niet mee overgaat op de verkrijger bij
overdracht van een onderneming. Weliswaar is, aldus de voorzieningenrechter, art. 7:663
BW niet van rechtstreekse toepassing in onderhavige zaak vanwege het faillissement, maar
de positie van de werknemers in deze zaak is dermate identiek met die van een werknemer
als bedoeld in art. 7:663 BW, dat hetzelfde uitgangspunt moest worden toegepast. De
verkrijger kwam daarom geen beroep toe op de concurrentiebedingen. Van onrechtmatig
handelen buiten de concurrentiebedingen om was evenmin sprake.
Uit dit rechtspraakoverzicht kan een beperkt aantal conclusies worden getrokken:
1. Een concurrentiebeding blijft in de regel ook na faillissement van de werkgever van
kracht;
2. De rechter kan op grond van de belangenafweging van artikel 653 lid 3 het beding
(gedeeltelijk) vernietigen;
3. Uitsluitend als de onderneming op een of andere manier wordt voortgezet kan daarbij
sprake zijn van een belang aan de kant van de curator;
4. Het is nog altijd vaste rechtspraak, dat een curator een concurrentiebeding en de aanspraken die daaruit jegens een ex-werknemer voortvloeien niet aan een overnemende
werkgever over kan dragen;
5. Indiensttreding elders nog voor het verstrijken van de opzegtermijn wordt niet snel
verboden (hetgeen strikt genomen overigens los staat van de werking van een concurrentiebeding).
5.6

Gevolgen faillissement werkgever voor de belangenafweging

Hoe verhouden zich de door Loonstra en Grapperhaus in kaart gebrachte wederzijdse
belangen als bedoeld in artikel 7:653 lid 3 (zie paragraaf 5.4) zich nu tot de situatie waarin
57
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de werkgever is gefailleerd? Mede aan de hand van de in paragraaf 5.5 geanalyseerde
uitspraken zal dit worden onderzocht.
Door Loonstra werd onderscheid gemaakt tussen primaire belangen aan de zijde van beide
partijen en secundaire factoren. Primair gaat het aan werkgeverszijde wat hem betreft om
vrees voor benadeling van de (concurrentie)positie van de werkgever. Is na faillissement
nog wel sprake van een concurrentiepositie van de werkgever? In de regel niet, hooguit
worden de activiteiten geheel of gedeeltelijk overgedragen aan een derde. Desalniettemin
wordt in de onderzochte jurisprudentie vrij consequent geoordeeld dat er een belang voor de
curator is gelegen in het realiseren van een zo hoog mogelijke (verkoop)opbrengst, in welk
licht het zeker van belang kan zijn een werknemer aan zijn concurrentiebeding te houden.
Aan de zijde van de werknemer wordt als primair belang bij beperking of vernietiging van
het beding aangemerkt de gebondenheid aan de branche (en dus de moeilijkheden die
er dan ontstaan om elders emplooi te vinden) en de onmogelijkheid om een belangrijke
positieverbetering te realiseren bij een nieuwe werkgever. Deze belangen worden door
een faillissement in principe niet anders ingekleurd.
De secundaire belangen die ook een rol spelen bij de belangenafweging van artikel 7:653
lid 3 noem ik nogmaals puntsgewijs, maar nu met een toelichtend commentaar in verband met de gevolgen die het faillissement telkens al dan niet heeft voor het betreffende
secundaire belang:
●● De vraag bij wie het initiatief lag voor de beëindiging. Dit initiatief zal in de regel bij
de met de werkgever te vereenzelvigen curator liggen, maar dat hoeft niet per se.
Een werknemer zal ook kunnen opzeggen ten tijde van de faillietverklaring van zijn
werkgever en daarvoor goede redenen kunnen aanvoeren. Misschien is het beter te
kiezen voor een iets andere formulering, namelijk door te spreken over de vraag in
wiens risicosfeer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ligt. De laatste vraag
zal in geval van faillissement eenvoudig te beantwoorden zijn; dit zal in de regel de
risicosfeer van de werkgever zijn.
●● De gezins-/leefomstandigheden van de werknemer. Deze zullen in de regel door het
faillissement wijzigen. Financieel is er nog korte tijd de zekerheid op het volledige
inkomen in verband met de loongarantieregeling van UWV, maar daar komt na opzegging
met de gemaximeerde opzegtermijn snel verandering is.
●● De vraag of een der partijen een verwijt trof met betrekking tot de beëindiging van het
dienstverband. Slechts in een uitzonderlijk geval zal de werknemer wezenlijke invloed
(kunnen) hebben op het faillissement van zijn werkgever; in het merendeel van de
gevallen zal de werknemer geen verwijt kunnen worden gemaakt. In hoeverre de
werkgever iets valt te verwijten is een gecompliceerde vraag.
●● De vraag of de werkgever in de betrokken werknemer had geïnvesteerd. Het antwoord op
deze vraag verandert niet door het faillissement van de werkgever.
●● De duur van de overeenkomst. Het faillissement van de werkgever leidt niet tot een
andere waardering van dit belang.
●● De vraag in hoeverre sprake was van afhankelijkheid zijdens de werknemer toen hij het
beding aanging. Het antwoord op deze vraag verandert evenmin door het faillissement
van de werkgever.
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● De (coulante) houding ten aanzien van de handhaving van een concurrentiebeding bij
eerder vertrek van andere werknemers. Dit hangt af van de specifieke situatie. Een curator
kan moeilijk(er) verdedigen dat er een wezenlijk belang bij handhaving is, naarmate
het korter geleden is dat eerder vertrekkende werknemers door de werkgever niet aan
het beding zijn gehouden.
Een fundamentele vervolgvraag is in hoeverre een curator er belang bij kan hebben dat
het concurrentiebeding wordt gehandhaafd, nu faillissement veelal gericht is op liquidatie
van de onderneming. Vrijwel steeds – of het nu tot een doorstart komt of niet – houdt de
failliete vennootschap bij het einde van het faillissement op te bestaan. De vennootschap
zal uiteindelijk geen activiteiten meer ontplooien en de arbeidsovereenkomsten met de
gefailleerde vennootschap zijn of worden alle beëindigd.
Indien geen sprake is van voortzetting van enige activiteit door de failliete boedel – en
dat is aan het eind van de rit per definitie het geval –, is geen van de normaliter buiten
faillissement aangevoerde belangen van de kant van de werkgever nog existent. De vrees
voor benadeling van de concurrentiepositie van de werkgever bestaat niet meer, nu er
geen sprake meer is van een concurrentiepositie.
Er kan echter wel een afgeleid belang aan de kant van de curator bestaan, indien de activiteiten worden voortgezet door een derde. Het faillissement mag dan de liquidatie van
de failliete boedel op het oog hebben, met het doel een zo groot mogelijke opbrengst voor
de schuldeisers te realiseren, maar de opbrengst van de verkoop van activiteiten zal hoger
kunnen zijn, indien de koper zich er van verzekerd weet, dat voormalige werknemers van
de gefailleerde onderneming zich zullen onthouden van concurrerende activiteiten. Sterker,
de curator dient bij zijn taak niet uitsluitend rekening te houden met de gezamenlijke
schuldeisers, maar op grond van de zogenaamde forumbenadering ermee rekening te houden
dat het faillissementsrecht niet meer primair bedoeld als een gerechtelijk beslag dat beoogt
het gehele vermogen van de schuldeisers langs bepaalde regels strikt te verdelen, maar
meer als een forum dat de mogelijkheid biedt dat de belangen van alle bij de failliet en het
faillissement betrokken partijen worden gehoord en gewogen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld
ook werkgelegenheidsbelangen een belangrijke rol spelen. In het Sigmacon-II arrest,58 en
daarna ook in het Maclou-arrest59 heeft de Hoge Raad dit onderschreven door aan te geven
dat de curator bij zijn beleidsafwegingen in het kader van de afwikkeling van de boedel ook
andere belangen moet betrekken dan die welke sec betrekking hebben op de maximalisatie
door (bepaalde) crediteuren van het op de respectievelijke vorderingen te innen bedrag.60
De curator dient dus rekening te houden met de belangen van de schuldeisers, alsook met
de overige betrokken belangen, waaronder die van de werknemers. Volgens die denklijn
kan het belang van de curator ook daarin gelegen zijn dat activiteiten uit de failliete boedel
worden overgedragen aan een derde zodat deze worden voortgezet (werkgelegenheid)
en daarvoor de maximale prijs wordt bedongen (belang schuldeisers). In Beugels/Tarco61
werd echter geoordeeld dat de rechten uit hoofde van een concurrentiebeding niet mee
58
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overgaan op de verkrijger, indien op de overgangsdatum de arbeidsovereenkomst al was
beëindigd. Interessant is in dit verband de conclusie van A-G Mok bij Beugels/Tarco. Hij
gaf twee mogelijke oplossingen voor (het creëren van) een belang voor de verkoper, dat
eveneens in geval van faillissement een curator kan helpen indien hij, al dan niet in samenwerking met de verkrijger, een ex-werknemer aan het concurrentiebeding wil houden. Hij
noemt ten eerste de mogelijkheid van een zgn. overdrachtsclausule in de vorm van een
kettingbeding: de verplichting van de werknemer niet te concurreren geldt dan ook jegens
de koper van de onderneming van de werkgever. Deze suggestie was interessant, maar
leek (nog afgezien van de vraag of daarmee wel afdoende aan het schriftelijkheidsvereiste
is voldaan, indachtig Brabant/Van Uffelen en AVM) vooralsnog weinig praktisch, omdat
daaraan dan al bij aanvang van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst moest worden
gedacht. Bovendien heeft de Hoge Raad deze mogelijkheid korte tijd later verworpen,
nu deze zich in onvoldoende verdroeg met het schriftelijkheidsvereiste.62 Een tweede
suggestie van deze A-G was dat de verkoper van de onderneming (lees: de curator) aan
de koper een garantie geeft waarmee de curator een (eigen) belang bij de naleving van
het concurrentiebeding behoudt.63 Variant hierop is de opschortende voorwaarde die aan
betaling van een deel van de koopprijs wordt verbonden, inhoudende dat de betaling pas
is verschuldigd indien hele looptijd van het concurrentiebeding met de ex-werknemer(s)
is versterken, zonder dat door de werknemer(s) in strijd met het beding is gehandeld. Ik
vind, dat opname van dergelijke bedingen in de koopovereenkomst tussen de curator en de
verkrijger een rechtmatig belang voor de curator kan creëren om in beginsel nakoming van
de verplichtingen uit het concurrentiebeding te verlangen. Het belang van de werkgever
bij handhaving van het concurrentiebeding kan derhalve ook voor de curator nadrukkelijk
bestaan, zelfs na overdracht van de onderneming.
Door het faillissement winnen echter over het algemeen vooral de belangen van de
werknemer bij buitenwerkingstelling of beperking van het beding aan gewicht. Indien we
kijken naar de door Loonstra in kaart gebrachte belangen lijkt die conclusie gerechtvaardigd,
met name in het overgrote deel van de gevallen waarin de werknemer geen verwijt valt
te maken voor het faillissement. Ook is de door de curator in acht te nemen opzegtermijn
beperkt(er) dan buiten faillissement en ontvangt de werknemer geen afvloeiingsvergoeding,
zodat zijn belang om voor broodwinning te zorgen in de regel zwaarder gaat wegen na
een faillissement van zijn werkgever.
Een curator kán dus in geval van voortzetting c.q. verkoop van de onderneming belang
bij naleving van het concurrentiebeding hebben, maar in beginsel neemt het belang bij
faillissement van de werkgever aan werkgeverszijde af en dat aan werknemerszijde toe.
5.7

Vergoeding 7:653 lid 5 BW

Krachtens artikel 7:653 lid 5 BW kan de rechter bepalen dat de werkgever voor de duur van
de beperking aan de werknemer een vergoeding moet betalen indien handhaving van het
concurrentiebeding de werknemer in belangrijke mate belemmert om elders werkzaam te
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zijn. Deze bepaling is interessant indien het komt tot een doorstart van de onderneming
en de curator daaraan een belang ontleent om de werknemer aan zijn concurrentiebeding
te houden, stellende dat daardoor de verkoopprijs omhoog gaat, hetgeen in het belang is
van de gezamenlijke schuldeisers. De werknemer kan daaraan een argument ontlenen om
te stellen dat een deel van de meeropbrengst toch ook ten goede zou moeten komen aan
de werknemer.64 Het zal afhangen van de concrete omstandigheden van het geval of zo'n
standpunt doel treft in een procedure. In zijn algemeenheid is de conclusie gerechtvaardigd,
dat als er een rechtstreekse relatie bestaat tussen de handhaving van het beding en de
(hogere) opbrengst van activa aan een derde, de kans op succes van een beroep op 7:653
lid 5 BW toeneemt.
Er ontstaat dan overigens een boedelvordering, waardoor de werknemer, mede gezien
deze hoge positie in de rangorde van schuldeisers, direct meeprofiteert van de hogere
opbrengst van de verkoop van de onderneming.
Het is daarom in geval van een overdracht van de onderneming aan een derde een lastige en belangrijke beslissing voor de curator of hij, met het oog op de belangen van de
schuldeisers en de overige betrokkenen, bereid is ofwel het concurrentiebeding buiten
werking te stellen, ofwel de werknemer er aan te houden, met het bijbehorende risico,
dat de boedel belast wordt met een extra boedelschuld.
5.8

Onrechtmatig handelen ex-werknemer

Ook bij gebreke van een concurrentiebeding kan een ex-werknemer beperkt worden in
zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst te doen en te laten wat hij wil.
Bepaalde vormen van concurrentie kunnen als onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162
BW worden aangemerkt. Richtinggevend in dit kader is het arrest Boogaard/Vesta.65 Uit dit
arrest kan worden afgeleid in welk geval concurrentie door een ex-werknemer onrechtmatig
is. Dat is het geval indien er stelselmatig klanten worden benaderd die duurzaam met
de voormalige werkgever zijn verbonden, en indien daarbij gebruik wordt gemaakt van
kennis en gegevens die de werknemer heeft verkregen bij zijn voormalige werkgever.66 In
de praktijk blijkt dat veel vorderingen wegens onrechtmatige concurrentie staan of vallen
met het kunnen aantonen van de stelselmatigheid van het benaderen van cliënten, dan
wel met het kunnen aantonen van het oogmerk om de cliënt in kwestie over te halen de
relatie met de gewezen werkgever te beëindigen.67
Niet valt in te zien waarom niet ook na het faillissement van de werkgever sprake kan zijn van
onrechtmatig handelen van de kant van de werknemer, ook indien er geen (geldig) concurrentiebeding is overeengekomen.68 Het zal dan in beginsel gaan om werknemersactiviteiten
64
65
66
67
68
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Zie hierover ook Tan en Keunen, ArbeidsRecht 2003/25.
HR 9 december 1955, NJ 1956, 157.
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Aldus p. L.M. Schneider, in Sdu Commentaar Arbeidsrecht, art. 7:653, aant. 6.1.15 (onrechtmatige
concurrentie zonder concurrentiebeding), met een uitgebreid rechtspraakoverzicht.
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die ook buiten faillissement als onrechtmatig zouden worden aangemerkt, waarbij de
kaarten voor de curator en de verkrijgende onderneming nog wat minder gunstig liggen,
omdat de curator aannemelijk zal moeten maken dat jegens de boedel onrechtmatig
wordt gehandeld, terwijl voor de verkrijger een obstakel is gelegen in het feit dat de
(postcontractuele) goede trouw geen rol speelt, nu er van een contractuele verhouding
tussen de ex-werknemer en de verkrijger geen sprake is. Dat een succesvolle actie zijdens
een verkrijger mogelijk is blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch,
waarin de verbodsvorderingen van de verkrijger grotendeels worden toegewezen en waarbij
de rechter zijn oordeel uitgebreid motiveert aan de hand van een vijftal omstandigheden,
waaronder het stelselmatig benaderen van klanten van de gefailleerde werkgever, het daags
na de faillietverklaring aan zichzelf toezenden van vertrouwelijke (omzet)gegevens door
de werknemer en het overzetten van het op naam van de voormalige werkgever staande
mobiele telefoonnummer op diens eigen naam, zonder de benodigde toestemming van
de curator.69
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Conclusie uit het voorgaande is dat in principe een concurrentiebeding haar geldigheid niet
verliest door de faillietverklaring van de werkgever. Wel wijzigt de arbeidsverhouding door
het faillissement ingrijpend. Het hangt daarbij van de omstandigheden van het geval af of
een beding daardoor dusdanig zwaarder is gaan drukken dat op grond van de AVM-arresten
kan worden gesteld dat de arbeidsverhouding hiermee dermate ingrijpend is gewijzigd dat
het beding haar geldigheid verliest en dat het opnieuw schriftelijk overeen had moeten
worden gekomen. Hierbij vindt een belangenafweging plaats die nauwe verwantschap
vertoont met de andere mogelijkheid om de werking van het concurrentiebeding na
faillietverklaring van de werkgever aan te tasten, te weten het doen van een verzoek op
de voet van artikel 7:653 lid 3 BW, waarbij de rechter wordt verzocht het beding geheel of
gedeeltelijk teniet te doen in verband met de zwaarder wegende belangen aan de kant van
de werknemer. Verschil tussen beide 'aantastingsmogelijkheden' is dat de eerste bedoelde
belangenafweging (de AVM-variant) bij wijze van verweer in de procedure aan de orde
kan worden gesteld, terwijl bij de tweede mogelijkheid (de artikel 653 lid 3 variant) het
processuele initiatief bij de werknemer ligt.
De huidige regelgeving, uitgewerkt in de rechtspraak, is al met al nodeloos ingewikkeld en
leidt tot (rechts)onzekerheid. Mede gezien talrijke overige potentiële complicaties (die zich
bijvoorbeeld voordoen in geval van vernietiging van het faillissement, of bij de toepassing
van artikel 7:653 lid 3 met haar uitdijende reikwijdte, alsook bij de toepassing van lid 5
met haar mogelijkheid tot toekenning van een billijkheidsvergoeding aan de gebonden
oud-werknemer) is de huidige regeling toe aan duidelijkheid. Daarom is een wijziging
van de regels op haar plaats.
Het eerder genoemde wetsvoorstel uit 2001 voorzag in een rigoureuze aanpak: verval van
het concurrentiebeding bij faillietverklaring van de werkgever. Dit acht ik te ver gaan en
daarom niet wenselijk. Er kunnen immers daadwerkelijk concrete en billijke belangen
69

Rb. 's-Hertogenbosch 30 juli 2010, LJN BN 2992.
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bestaan aan de kant van de curator om een beding, al dan niet gemitigeerd, te handhaven,
bijvoorbeeld ten behoeve van de zo hoog mogelijke opbrengst voor de schuldeisers en ten
behoeve van het behoud van werkgelegenheid van personeel in verband met de doorstart
van (een deel van) de onderneming.
Het voorstel van de Commissie Kortmann met haar Voorontwerp Insolventiewet uit 2007
biedt een beter doordachte insteek die erop neerkomt dat een concurrentiebeding in
beginsel vervalt, maar waarbij een curator de rechter-commissaris kan vragen vanwege
bijzondere belangen de werknemer alsnog aan het concurrentiebeding te houden.
Daarop voortbordurend acht ik de volgende regeling aangewezen, op te nemen in de
Faillissementswet in een nieuw artikel volgend op artikel 40 Fw:
"Aan een beding als bedoeld in artikel 7:653 lid 1 BW kunnen in geval van faillissement
van de werkgever geen rechten worden ontleend. Op grond van zwaarwegende belangen
kan de rechter op verzoek van de curator echter bepalen dat een zodanig beding niettemin
geheel of gedeeltelijk van kracht blijft voor een door hem te bepalen periode en op door
hem te bepalen voorwaarden."

Hierbij is aangesloten bij artikel 3.4.4 uit dit voorontwerp, met dat verschil dat niet de
rechter-commissaris maar de kantonrechter bevoegd is hierover te oordelen. In de eerste
plaats wordt daarmee aangesloten bij de systematiek van artikel 7:653 BW (waarin ook
in lid 3 al de bevoegdheid aan de (kanton)rechter is gegeven om over een matiging of
buitenwerkingstelling van het beding te oordelen). Bovendien is op deze wijze voorzien
in een goede, zorgvuldige rechtsgang (inclusief toepassing van het beginsel van hoor en
wederhoor, en met de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie). Vermoedelijk is de
drempel voor de curator ook hoger dan wanneer de rechter-commissaris, met wie een
curator in de regel al veel contact onderhoudt, de oordelende rechter is. Grapperhaus sprak
in dit verband van een "niet geheel onpartijdige pet", die de rechter-commissaris draagt
en wijst erop dat het gevolg dan kan zijn dat het uiteindelijk toch weer de werknemer
is die het initiatief moet nemen door middel van het aanhangig maken van een beroep
tegen de beslissing van de rechter-commissaris bij de voltallige rechtbank.70 Nadeel is wel
dat een dergelijke uitspraak een constitutief karakter heeft en dat deze derhalve niet bij
wijze van voorlopige voorziening kan plaatsvinden. Onvermijdelijk is daarom – gezien
het spoedeisende karakter dat inherent zal zijn aan de hier bedoelde gevallen –, dat het
toch allereerst de voorzieningenrechter is die een voorlopig oordeel velt over (een verbod
op) de activiteiten van de ex-werknemer, waarbij hij vooruitloopt op de (aannemelijkheid
van de) definitieve uitkomst in de bodemprocedure. Eenzelfde ontwikkeling is al lange
tijd te onderkennen in de praktijk van het buiten werking stellen c.q. matigen van het
concurrentiebeding op de voet van lid 3 van artikel 7:653 BW. Een tegenstander van de
voorgestelde wijziging kan opwerpen dat een voormalige werknemer nu nog steeds niet
op voorhand weet of een curator nu wel of geen bezwaar heeft tegen de plannen van de
werknemer. Er is immers niet gekozen voor een termijn waarbinnen de curator zijn verzoek
moet doe of aan de werknemer moet aanzeggen. Dit lijkt mij overkomelijk. Gezien de
redactie van het artikellid vervalt het beding automatisch, zodat ook geen boetes kunnen
70
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worden verbeurd. Voorts zal de rechter een talmende curator minder snel volgen in diens
stelling dat sprake is van zwaarwegende belangen. Bij zijn oordeel op een verzoek van de
curator zal de rechter bovendien tevens het belang van de werknemer betrekken, dat er
onder meer uit bestaat dat als deze al een arbeidsovereenkomst is aangegaan, deze door
hem niet onmiddellijk kan worden beëindigd zonder hem schadeplichtig jegens die nieuwe
werkgever te maken. Indien het optreden van de werknemer echter apert onrechtmatig
is, los van het concurrentiebeding, zal de rechter uiteraard niet moeten twijfelen en het
handelen van de werknemer op de kortst mogelijke termijn verbieden, ongeacht de
gevolgen daarvan voor diens (nieuwe) arbeidsovereenkomst.
Met deze regeling worden diverse gesignaleerde complicaties opgelost. Ik noem de in dit
hoofdstuk aangezwengelde discussie over de vraag of – kort samengevat – faillietverklaring
van de werkgever leidt tot een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding en het beding
daardoor zwaarder is gaan drukken, die direct overbodig zou worden. Ook de problematiek
betreffende de gevolgen van artikel 13a Fw (vernietiging van het faillissement) voor het
concurrentiebeding, alsook die van de al dan niet schadeplichtige opzegging wordt met
de voorgestelde regeling tot een minimum gereduceerd.
De belangenafweging blijft ook na faillissement bestaan, maar zal naar verwachting slechts
in een beperkt aantal gevallen door de curator aan de orde gesteld worden, namelijk in die
gevallen waarin de curator zijn belangen zwaarwegend genoeg vindt om, met machtiging
van de rechter-commissaris,71 de zaak aan de rechter voor te leggen.
Bij de parlementaire behandeling van de Faillissementswet is indertijd, aan het eind van de
19e eeuw, de zgn. hardheid van een ontslag van de werknemer bij een failliete werkgever
aan de orde geweest. De minister erkende deze hardheid, maar voegde daar aan toe: 'Die
hardheid brengt echter de wet niet teweeg en kan zij evenmin wegnemen'.72 De voorgestelde
regeling is nu echter een voorbeeld van een bij wet geregelde verzachting van de gevolgen
voor de werknemer van het faillissement van zijn werkgever. Voor het overgrote deel van
de werknemers zal daardoor immers gelden dat zij zich dan tenminste nog onmiddellijk
bevrijd weten van hun concurrentiebeding.

71
72

Dit volgt reeds uit de tekst van artikel 68 lid 2 Fw; een wijziging van dit artikellid is niet nodig.
Van der Feltz I, p. 429.
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Het conflict tussen het arbeidsrecht en het insolventierecht manifesteert zich in volle
omvang bij de doorstart. Werknemers hebben belang bij behoud van hun verworven
rechten, terwijl crediteuren streven naar betaling van een zo groot mogelijk deel van hun
openstaande vordering. Die belangen zijn maar moeilijk met elkaar te verenigen. Als een
onderneming in staat van faillissement verkeert, zal de opbrengst van de verkoop van
(een deel van) de onderneming door de curator immers lager uitvallen indien de koper
van rechtswege het voltallige personeelsbestand met bijbehorende arbeidsvoorwaarden
mee over zou nemen, zoals buiten faillissement het geval is. Deze botsing van belangen
is echter niet compleet zwart-wit en verdient al direct enige nuancering. Ten aanzien
van de belangen van werknemers geldt bijvoorbeeld dat in ieder geval een deel van hen
profiteert van een doorstart waarop de regels omtrent overgang van onderneming niet
van toepassing zijn, omdat zij hun baan wel kunnen behouden, al is dat mogelijk tegen
minder gunstige arbeidsvoorwaarden. Ten opzichte van het volledig en definitief staken
van de ondernemingsactiviteiten kan een doorstart met een deel van het personeel daarom
ook vanuit het werknemersperspectief worden beschouwd als 'beter dan niets' en relatief
goed voor de werkgelegenheid. Ook ten aanzien van de positie van de schuldeisers is enige
nuance op haar plaats. Zo leidt een doorstart met slechts een deel van de werknemers
tot een hogere (preferente) boedelvordering van UWV, die immers de loonbetalingsverplichtingen van alle niet mee overgaande werknemers overneemt, waardoor er minder
te verdelen overblijft voor de overige crediteuren in vergelijking tot het geval waarin alle
werknemers mee over zouden gaan en ook alle loonbetalingsverplichtingen direct door
de doorstarter worden overgenomen.1
Onder doorstarten, dat overigens geen wettelijke gedefinieerd begrip is, wordt in dit kader
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.2 Bij het begrip 'doorstart' in de hier bedoelde zin gaat het dus per definitie om
een activa-transactie, die plaatsvindt, althans haar beslag krijgt, ná de faillietverklaring
en waarbij derhalve de curator qualitate qua de desbetreffende overeenkomst met de
1
2

Dat tevens een groter beroep op de WW zal worden gedaan als niet al het personeel van rechtswege
mee overgaat, laat ik buiten beschouwing, nu dit niet rechtstreeks ten laste van de schuldeisers
wordt gebracht.
Beltzer 2008, p. 206.
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verkrijgende partij aangaat. Voor de duidelijkheid: onder doorstart in hier bedoelde zin
vallen dus niet andersoortige transacties zoals een aandelenoverdracht, in welk geval het
een en dezelfde rechtspersoon betreft waarvan 'slechts' de aandelen in andere handen
komen. Een doorstart kan plaatsvinden met een partij die gelieerd is aan de faillerende
onderneming,3 maar ook met een andere marktdeelnemer waarmee geen banden bestaan.
De doorstart zoals hier aan de orde zal veelal kwalificeren als overgang van onderneming,
maar dat is niet per definitie noodzakelijk: het is denkbaar dat een overname niet aan de
kwalificaties van de definitie in artikel 7:662 BW voldoet, bijvoorbeeld omdat geen sprake
is van een economische eenheid die haar identiteit behoudt.4 In dit hoofdstuk ga ik echter
welbewust, ter vermijding van voor dit onderzoek nodeloze complicaties, vrijwel steeds
voorbij aan de op zichzelf genomen wezenlijke vraag of überhaupt sprake is van overgang
van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW, maar neem ik dat als uitgangspunt,
tenzij anders vermeld.
Ten slotte is de doorstart uitdrukkelijk gekoppeld aan het faillissement; een overgang van
de onderneming tijdens surseance valt niet onder de definitie die hier wordt gehanteerd,
waarbij ik mij haast hieraan toe te voegen dat het van een activa-transactie via surseance
voor zover mij bekend in de praktijk zelden of nooit komt, omdat het onder het huidige
gesternte dan al snel voor de hand ligt de transactie alsnog via een faillietverklaring het
label 'doorstart' te geven, zodat wordt geprofiteerd van de aan de doorstart verbonden
voordelen.
Dit betekent dat het zwaartepunt in dit hoofdstuk bij faillissement ligt en de surseance
slechts zijdelings aan bod komt en dan nog het meest aan het slot als aanbevelingen worden
gedaan om de aantrekkingskracht van reorganisatie via een surseance te vergroten, nu
daaraan tevens het voordeel kleeft dat de overige schuldeisers in zo'n geval in de regel
een groter deel van hun vordering voldaan zien worden, omdat de rechtspersoon (lees:
de debiteur) gewoon blijft bestaan.
Aan een doorstart zijn hoe dan ook aanzienlijke gevolgen verbonden, niet in de laatste
plaats voor alle betrokken werknemers. Gechargeerd zou kunnen worden gezegd, dat,
als inderdaad de buiten faillissement geldende regels en dan met name die betrekking
hebben op de zgn. overgang van onderneming (artikelen 7:662 e.v. BW) niet gelden, de
doorstart een zeer aantrekkelijk en goedkoop reorganisatie-instrument kan vormen voor
een ondernemer. Dat geldt eens te meer voor de in problemen verkerende ondernemer
die ervoor zorgt dat hij ook betrokken is bij de verkrijgende ondernemer, bijvoorbeeld
door daartoe een nieuwe rechtspersoon op te richten waarin de activiteiten na de doorstart kunnen worden ondergebracht en voortgezet. In dit boek is ten aanzien van die
3

4
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In het Verenigd Koninkrijk wordt in dit verband de term "connected party" gehanteerd; zie
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(veelal in verkorte vorm aangeduid als Graham-report), beschikbaar via https://www.gov.uk/
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1996, NJ 1987/502 (Spijkers) en HvJ EU 11 maart 1997, JAR 1997/91 (Süzen) en Beltzer, in T&C
Arbeidsrecht, artikel 7:662 BW, aant. 4 en 5.
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arbeidsrechtelijke voordelen eerder onder meer geconstateerd, dat in geval van faillissement
geen voorafgaande toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst behoeft
te worden gevraagd aan UWV,5 verkorte opzegtermijnen gelden, opzegverboden veelal
buiten werking lijken te blijven, hetgeen evenzeer geldt voor selectiecriteria bij de keuze
van over te nemen werknemers.6 Ook is de transitievergoeding niet (langer) verschuldigd.7
Daar mag onmiddellijk tegenin worden gebracht dat een onderneming niet zonder slag of
stoot door de rechtbank in staat van faillissement zal worden verklaard8 en dat de eigenaar
van het bedrijf vervolgens in beginsel geen enkele zekerheid heeft over de realisatie van
een door hem beoogde en misschien zelfs al geheel 'georkestreerde' doorstart: de regie
ligt volledig bij de curator (onder toeziend oog van de rechter-commissaris). Deze kan
de onderneming, als hij dat in belang van de boedel acht, ook verkopen aan een derde,
bijvoorbeeld een concurrent, met name als deze een aantrekkelijker aanbod doet. Daar
komt nog bij dat wanneer sprake is van misbruik van faillissement, zoals in het geval
een faillissement door de ondernemer zelf wordt aangevraagd met het uitsluitende of
hoofdzakelijke doel werknemersbescherming te omzeilen, daartegen door onder meer de
werknemers in rechte kan worden opgekomen. Het onderwerp misbruik van faillissement
komt overigens hierna in een afzonderlijk hoofdstuk specifiek aan de orde en blijft hier
nu verder buiten beschouwing.
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke rechten werknemers al dan niet behouden
in geval hun werkgever failleert en de curator de onderneming geheel of gedeeltelijk
doorverkoopt, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan de positie van werknemers die
mee overgaan omdat de verkrijgende rechtspersoon hun een arbeidsovereenkomst aanbiedt,
als aan degenen voor wie dat niet geldt. Bij het zoeken naar antwoorden op deze vraag
dient ook nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan regelgeving en overige initiatieven
vanuit de Europese Unie. Het belang van Europese regels kan niet snel overschat worden,
nu nationale regels daarop veelal (moeten) zijn gebaseerd en daar aan worden getoetst.
Dat geldt ook voor de hier te bespreken problematiek, zoals zal blijken. Niet toevallig is
het dat de gesignaleerde onverenigbaarheid tussen de belangen van werknemers en van
alle gezamenlijke schuldeisers ook in Europees verband is komen bovendrijven. Enerzijds
is namelijk vanuit Europa al een aantal decennia sprake van het belangrijke en veelvuldig
gehuldigde principe werknemers passende bescherming te bieden in situaties waarin
bedrijven in financiële moeilijkheden verkeren en zich daardoor genoodzaakt zien te

5
6

7
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Wel is gewezen op de verplichting voor de curator uit hoofde van artikel 68 lid 2 Fw een machtiging
aan de rechter-commissaris te verkrijgen, maar deze pleegt in de praktijk op eerste verzoek en
zonder omhaal te worden verleend.
Op 21 december 2017 is overigens een motie in de Tweede Kamer aangenomen, waarin de regering
wordt opgeroepen na te gaan hoe het afspiegelingsbeginsel bij doorstart van ondernemingen een
meer prominente rol kan krijgen, met het verzoek aan de regering de Tweede Kamer hierover
binnen een halfjaar te rapporteren, zie Kamerstukken II 2017/18, 34 775, nr. 69.
Dat laatste geldt overigens ook in surseance, zie artikel 7:673c BW.
De onderneming moet dan in een toestand verkeren dat hij heeft opgehouden te betalen, aldus
artikel 1 Fw.
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herstructureren,9 maar anderzijds is er in toenemende mate een tendens te onderkennen
ondernemingen een tweede kans te geven als zij in financiële problemen verkeren.10
Vanwege het belang van Europese regels en de daarmee gepaard gaande jurisprudentie
van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) zal daarom in het kader van de
geformuleerde onderzoeksvragen allereerst in kaart worden gebracht wat de relevante
regels, met daaruit voortvloeiende jurisprudentie, vanuit Europa inhouden en beogen
(paragraaf 6.2). Vervolgens wordt op het Nederlandse recht ingezoomd, waarbij de focus
zal liggen op de artikelen 7:662 e.v. BW (paragraaf 6.3). Daarbij komt onvermijdelijk ook
de vraag aan de orde of de huidige doorstartpraktijk in Nederland zich nog wel in al haar
verschijningsvormen verdraagt met de Europese richtlijnen.
Er zijn overigens tal van schakeringen denkbaar als verschillende vormen van doorstart
tegen het licht worden gehouden. Het spectrum van die verschijningsvormen strekt zich
uit van de situatie waarin de curator zich eerst na de faillietverklaring, aangevraagd door
de schuldeisers, met succes buigt over mogelijkheden de onderneming door middel van
een verkoop aan een andere marktdeelnemer geheel of gedeeltelijk voort te zetten, via de
situatie waarin, na bijvoorbeeld een eigen faillissementsaangifte, de doorstart korte tijd
na het faillissement plaatsvindt met een verkrijgende entiteit waarbij de oorspronkelijke
ondernemer is betrokken, tot de situatie waarin de doorstart uitgebreid is 'voorgekookt'
en vrijwel direct na het faillissement volgt, hetgeen al dan niet onder toeziend oog van
een beoogd curator kan plaatsvinden.
Ten aanzien van de laatste categorie doorstarts, die plaatsvinden in overleg met een beoogd
curator (ook wel pre-pack genoemd) wordt dan aandacht besteed aan zowel de huidige
praktijk zoals die zonder wettelijke basis door een aantal rechtbanken wordt toegepast
(paragraaf 6.4), als het momenteel in behandeling zijnde wetsvoorstel, dat alsnog voorziet
in een wettelijke basis voor de pre-pack (paragraaf 6.5). Vervolgens komen de specifieke
gevolgen van de doorstart voor werknemers van de verkrijgende doorstarter aan de
orde (paragraaf 6.6): wat zijn de effecten van het vroegere dienstverband bij de failliete
onderneming voor de berekening van de opzegtermijn en de transitievergoeding, voor
de (on)mogelijkheid nog contracten voor bepaalde tijd met hen aan te gaan en voor de
vaststelling van de afvloeiingsvolgorde bij nadien in de onderneming van de doorstarter
plaatsvindende reorganisaties? Ik sluit af met een conclusie en met een samenvatting van
de aanbevelingen die beogen een aantal van de gesignaleerde problemen te ondervangen
(paragraaf 6.7).

9
10
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Zie met name de nog te bespreken Europese richtlijnen 2001/23/EG (met betrekking tot overgang
van onderneming), 98/59/EG (met betrekking tot collectief ontslag) en 2002/14/EG (met betrekking
tot onder meer onvervulde loonaanspraken werknemers).
Zie bijvoorbeeld het voorstel voor een richtlijn strekkend tot "preventive restructuring frameworks,
second chance and measures to increase the eﬃciency of restructuring, insolvency and discharge
procedures and amending Directive 2012/30/EU" van de Europese Commissie van 22 november
2016, COM(2016) 723 final.
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Algemeen

6.2.1

Er bestaat een aantal Europese richtlijnen dat betrekking heeft op de positie van werknemers bij ondernemingen die vanwege financiële problemen in hun voortbestaan worden
bedreigd. Het belang van de richtlijnen is gelegen in het feit dat zij de individuele lidstaten
dwingen in hun nationale voorschriften regels op te nemen waarmee in de richtlijn
genoemde resultaten worden bereikt. Weliswaar zijn de lidstaten vrij in de wijze waarop
zij dat resultaat willen bereiken,11 maar de verplichting is evident. Bovendien moet de
rechter bij geschillen (omtrent de uitleg) de betreffende nationale regels richtlijnconform
toepassen; indien richtlijnconforme interpretatie van nationale richtlijnen niet mogelijk is,
bijvoorbeeld omdat dit zou leiden tot een oordeel dat strijdig is met die nationale regels
('contra legem'), kan dat leiden tot aansprakelijkheid van de betreffende lidstaat wegens
onjuiste of absente aanpassing van de regels aan de richtlijn.
Een richtlijn moet worden onderscheiden van een verordening. Een verordening heeft een
algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke lidstaat.12 Overigens blijft de in 2015 herziene Insolventieverordening hier onbesproken, omdat deze met name ziet op de gevolgen van grensoverschrijdende gevallen
van insolventie en voor dergelijke situaties formele en materiële regels geeft, terwijl dit
onderzoek zich daar niet op richt.13
Er zijn in dit kader vier richtlijnen van belang, waarbij de belangrijkste voor dit hoofdstuk de richtlijn is die ziet op behoud van rechten van werknemers bij een overgang van
onderneming: Richtlijn 2001/23/EG.14 Voordat daarop nader wordt ingegaan noem ik ter
inleiding en illustratie eerst de drie andere voor dit onderwerp relevante richtlijnen, in
chronologische volgorde.

11

12
13
14

"Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor
zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen
te kiezen", aldus artikel 288 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, gepubliceerd
op 26 oktober 2012, PbEU C 326/47.
Aldus ook artikel 288 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Verordening 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende
insolventieprocedures, gepubliceerd op 5 juni 2015, PbEU L 141/19.
Voluit: Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van rechten van de werknemers bij
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen,
gepubliceerd op 22 maart 2001, PbEU L 82/16.
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De andere richtlijnen

a. Richtlijn 98/59/EG betreffende collectief ontslag15
Deze richtlijn is erop gericht werknemers extra bescherming te bieden tegen collectieve
ontslagen.16 Op grond van de voorganger van deze richtlijn uit 1975 is in Nederland in
1976 de Wet melding collectief ontslag ingevoerd.17 Daarin is, binnen de kaders van
deze richtlijn, geopteerd voor de meldings- en raadplegingsverplichting (jegens UWV en
werknemersorganisaties) in geval van ontslag van twintig of meer werknemers binnen
een bepaald territoriaal gebied, in een periode van drie maanden. Deze regels, die in
gemitigeerde vorm ook van toepassing zijn bij ontslag door de curator, worden uitgebreid
besproken in hoofdstuk 7 (Medezeggenschap en andere collectieve aspecten).
b. Richtlijn 2002/14/EG betreffende informatie en raadpleging van de werknemers18
Deze richtlijn ziet, als enige van de hier genoemde vier richtlijnen, niet specifiek op de
positie van werknemers bij bedrijven in financiële moeilijkheden, maar meer op het
scheppen van een algemeen kader ten behoeve van informatieverschaffing aan en raadpleging van werknemersvertegenwoordigers. Nederland voldeed en voldoet met de Wet
op de Ondernemingsraden aan deze richtlijn. De richtlijn geeft geen bijzondere bepalingen
die zien op (latente) insolventie van werkgevers; evenmin is voorzien in uitzonderingen
van dergelijke verplichtingen in geval van insolventie. Onder verwijzing naar hetgeen
hieromtrent in hoofdstuk 7 veel uitgebreider zal worden besproken, constateer ik hier
voor de duidelijkheid alvast dat deze regels in principe gelden in geval van surseance of
faillissement van de werkgever.
c. Richtlijn 2008/94/EG betreffende bescherming van werknemers bij insolventie van de
werkgever19
Deze richtlijn wordt ook wel de Insolventierichtlijn genoemd.20 De oorspronkelijke voorganger dateert uit 1980 en de richtlijn is erop gericht de financiële gevolgen voor werknemers, die
voortvloeien uit betalingsproblemen bij de werkgever, te verzachten, hetgeen voornamelijk
tot uitdrukking komt door de verplichting voor lidstaten een waarborgfonds op te richten
waaruit de werknemers een uitkering kunnen ontvangen, als de betalingsonmacht van
de werkgever daartoe noodzaakt. In Nederland kennen we – overigens al sinds 1968 – in
dit verband de loongarantieregeling, waarmee wordt voldaan aan deze richtlijn. Deze is
uitgebreid aan de orde gekomen in hoofdstuk 3, aangaande de gevolgen van faillissement
voor met name de loonaanspraken van de werknemer.
15
16
17
18
19
20
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Voluit: Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag, PbEG 1998, L 225.
Zie ook: Hufman 2015, p. 34 e.v. en Van Amsterdam, TAP 2011/6.
Richtlijn 75/129/EEG van 17 februari 1975.
Voluit: Richtlĳn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers
in de Europese Gemeenschap, PbEG 2002, L 80.
Richtlijn van 22 oktober 2008, gepubliceerd op 28 oktober 2008, PbEU 2008, L 283.
Uitgebreid hierover: Hufman 2015, p. 30-34.
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Richtlijn overgang van onderneming

Voor de doorstart is dus vooral de Richtlijn overgang van onderneming (hierna: de richtlijn)
van groot belang. De eerste versie van de richtlijn dateert van 14 februari 1977, waarbij
werd overwogen, dat:
"(...) voorzieningen nodig zijn om de werknemers bij verandering van ondernemer te
beschermen, in het bijzonder om het behoud van hun rechten veilig te stellen."21

Kern van de richtlijn was dat de rechten en verplichtingen van werknemers in geval van
een overgang van onderneming mee overgaan van de vervreemder naar de verkrijger.22
In deze versie was echter nog geen bepaling opgenomen ten aanzien van de eventuele
toepasselijkheid van deze regel in de situatie waarin de werkgever in staat van faillissement
verkeerde.
De vraag of de richtlijn van toepassing is als de vervreemder failliet is werd vervolgens
ontkennend beantwoord door het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Abels-arrest.23
Het arrest, dat betrekking had op een Nederlandse zaak, is veel besproken en aangehaald.24
Ik ben van mening dat uit de motivering van het arrest kan worden afgeleid, dat het door
enige aarzeling lijkt te worden gekenmerkt, hoe duidelijk het uiteindelijke antwoord op de
prejudiciële vraag ook was: de richtlijn is niet van toepassing als de vervreemder in staat
van faillissement is verklaard (en de onderneming in de faillissementsboedel valt), doch wel
in geval van surseance. De onderbouwing van het hof acht ik niet overal even overtuigend.
Het Hof oordeelt allereerst dat het faillissementsrecht gekenmerkt wordt door bijzondere
procedures, die ertoe kunnen leiden dat van andere bepalingen, van meer algemene aard,
wordt afgeweken (r.o. 17). Nu deze regels in de diverse lidstaten zeer verschillend van aard
zijn, zou dat, aldus het hof, tot de slotsom leiden dat als de richtlijn ook van toepassing had
moeten zijn "in het kader van dergelijke procedures" de richtlijn dan wel "een uitdrukkelijke
bepaling met die strekking zou hebben bevat" (r.o. 19). Ik vind dat niet overtuigend en zie
die argumentatie (die erop neer komt dat willen algemene regels ook tijdens faillissement
van toepassing zijn, dat dan expliciet in de wet- of regelgeving moet zijn bepaald) nadien
ook niet terug, integendeel. Ten eerste oordeelde het hof nog in ditzelfde arrest dat de
richtlijn wel van toepassing is tijdens surseance, dat toch ook in diverse lidstaten zeer
uiteenlopend is ingevuld, en diverse bijzondere regels kent waarin van bepalingen van
algemene aard wordt afgeweken. Dit vind ik niet consistent. Ten tweede werd het, zoals
21
22
23

24

Aldus een van de (ongenummerde) overwegingen uit de considerans bij deze Richtlijn 77/187/
EEG PbEG van 5 maart 1977, L 61.
Aldus, geparafraseerd, artikel 3 lid 1. In artikel 4 is voorts een opzegverbod geformuleerd: opzegging
wegens de overgang van onderneming is verboden. (economische, technische of organisatorische
redenen daargelaten (tweede volzin van artikel 4 lid 1).
HvJ EU 7 februari 1985, NJ 1985, 900, m.nt. Stein. Het Hof deed overigens tegelijkertijd uitspraak
in meerdere andere zaken, waaronder ook een zaak over de vergelijkbare situatie in Denemarken.
Beltzer heeft de discussie voorafgaande aan deze jurisprudentie in kaart gebracht en ook gewezen
op het feit dat de Nederlandse regering begin jaren '80 van de vorige eeuw nog het standpunt
huldigde dat de richtlijn zowel tijdens faillissement als tijdens surseance van toepassing was:
Beltzer 2008, p. 173-178.
Onder meer: Beltzer 2008, p. 178, Hufman 2015, p. 38 e.v. en Jansen en Verburg 2014, p. 26 e.v.
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hierna aan de orde komt, nadien nodig geacht in een volgende versie van de richtlijn toch
een uitdrukkelijke uitzondering op te nemen voor het niet-toepasselijk zijn van de richtlijn
tijdens faillissementsprocedures (waar dat in principe volgens deze redenering van het
hof dus helemaal niet noodzakelijk was). Ook in de Nederlandse wet is deze uitzondering
vervolgens opgenomen in artikel 7:666 BW, waar dus kennelijk de omgekeerde redenering
aan ten grondslag ligt: als een bepaalde regel tijdens faillissement niet geldt, wordt dat als
zodanig uitdrukkelijk in de wet bepaald. Ten slotte noem ik in dit kader ook een uitspraak
van de Hoge Raad die in 2006 een bepaalde algemene arbeidsrechtelijke regel (in dit geval
artikel 7:668a BW) ook na (een doorstart tijdens) faillissement van toepassing achtte, omdat
de wetgever daarop nu eenmaal geen uitzondering had gemaakt (hetgeen de wetgever
vervolgens nadien in 2015 weer wel uitdrukkelijk deed voor de transitievergoeding en
voor de zgn. aanzegvergoeding, zie respectievelijk de artikelen 7:673c en 7:668 lid 3 BW).25
De aarzeling van het Hof deduceer ik uit de overwegingen die tot het uiteindelijke antwoord
op de voorliggende vraag leidden:
"Pp. zijn verdeeld met betrekking tot de vraag, of een eventuele toepasselijkheid van de richtlijn
in geval van faillissement of een overeenkomstige procedure een in sociaal-economisch
opzicht heilzaam dan wel schadelijk effect heeft voor de belangen van de werknemers.
(...)
Blijkens deze uiteenlopende beoordelingen, bestaat er bij de huidige stand van de economische ontwikkeling veel onzekerheid over de vraag, welke invloed de overgang van een
onderneming bij insolventie van de werkgever op de arbeidsmarkt heeft en welke de juiste
maatregelen zijn om de belangen van de werknemers zo veel mogelijk veilig te stellen."26

Hier benoemt het Hof het gegeven dat niet duidelijk is of het al dan niet toepassen van de
richtlijn tijdens faillissement nu gunstig is in het kader van het tegemoetkomen aan de
belangen van werknemers (hetgeen in zekere zin de doelstelling van de richtlijn is). Het
Hof gaat dan verder door te oordelen dat:
"een ernstig risico van een tegen de sociale doelstellingen van het Verdrag ingaande algemene
verslechtering van de levens- en de arbeidsomstandigheden van de werknemers derhalve
niet [valt] uit te sluiten."27

Op de genuanceerde constatering dat geen duidelijkheid bestaat over de effecten van
de verschillende benaderingen (wel of geen toepassing overgang van onderneming in
faillissement), volgt dus de betrekkelijk rigoureuze conclusie, dat een "ernstig risico" op
verslechtering van de positie van werknemers niet wordt uitgesloten en dat brengt het
Hof tot zijn definitieve oordeel:
"(...) Men kan dus niet concluderen dat richtlijn nr. 77/187 de lid-staten verplicht haar
voorschriften ook toe te passen bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen
daarvan, die plaatsvinden in het kader van een faillissement, dat gericht is op een vereffening
van het vermogen van de vervreemder (onderstreping JvdP) onder toezicht van de bevoegde
rechterlijke instantie."28
25
26
27
28

160

HR 14 juli 2006, JAR 2006/190, m.nt. Verhulp.
Zie noot 26, r.o. 19 en 22.
Zie noot 26, r.o. 23.
Zie noot 26, r.o. 23.

Doorstart vanuit Europeesrechtelijk perspectief

6.2.3

De onderstreepte zinsnede bevestigt overigens om welk soort procedure het moet gaan, nu
er in de lidstaten zoveel verschillende procedures bestaan: de faillissementsprocedure moet
gericht zijn op vereffening, oftewel op liquidatie van het vermogen van de vervreemder.29
Het Hof geeft vervolgens de lidstaten nog wel de ruimte zelf de beginselen ook in die
gevallen alsnog van toepassing te verklaren:
"Hierbij zij echter aangetekend, dat ook al valt een dergelijke overgang om voornoemde
redenen niet onder de richtlijn, het de lidstaten vrij staat om de beginselen van deze richtlijn
naar eigen keuze en uitsluitend op grond van hun nationale wetgeving geheel of gedeeltelijk
toe te passen."30

Hoe dan ook maakte het Hof in 1985 duidelijk dat het onderscheid tussen procedures
die respectievelijk liquidatie of voortzetting ten doel hebben beslissend is. Voor de volledigheid verwijs ik in dat kader nog naar de motivatie van het Hof om ten aanzien van de
Nederlandse surseance te oordelen dat daarop de richtlijn onverkort van toepassing is, nu
de procedure "primair gericht is op het behoud van de boedel en, zo mogelijk, voortzetting
van de onderneming":
"Een procedure van het type 'surseance van betaling' heeft enkele kenmerken gemeen met
de faillissementsprocedure; zo is zij evenals deze laatste gerechtelijk van aard. Anderzijds
onderscheidt zij zich ervan, doordat het toezicht van de rechter op de aanvang en het
verloop van de procedure primair gericht is op het behoud van de boedel en, zo mogelijk,
de voortzetting van de onderneming; door middel van een collectieve opschorting van de
betalingsverplichtingen wordt beoogd een regeling te vinden die deze voortzetting voor
de toekomst verzekert. Komt een dergelijke regeling niet tot stand, dan kan de procedure
uitlopen op faillietverklaring van de debiteur, zoals i.c. is gebeurd."31

In rechtspraak van het Hof in de jaren daarna is op nadien in dit verband opkomende
vragen een antwoord gegeven, waarmee bedoeld criterium uit het Abels-arrest nader is
gepreciseerd. Ik bespreek de vier betreffende arresten kort; zij zijn al uitgebreid geanalyseerd door anderen.32
Het arrest D'Urso uit 1991 betrof een Italiaanse zaak over een procedure waarin ondernemingen in moeilijkheden onder zgn. buitengewoon bewind worden geplaatst.33 Weinig
aandacht is overigens in deze zaak besteed aan het feit dat ook in deze procedure door
de werknemers werd aangevoerd, dat – geparafraseerd – van toepasselijkheid van de
richtlijn op deze procedure voor hen een negatief effect zou uitgaan (met waarschijnlijk
het Abels-arrest in gedachten). Het Hof omschreef hun standpunt als volgt:
29

30
31
32
33

Ook in de conclusie van de A-G (Sir Gordon Slynn) bij dit arrest wordt ingegaan op de problematiek
van de verschillende soorten faillissementsprocedures, die de lidstaten kennen, met telkens
verschillende gevolgen voor de betrokkenen: Concl. A-G Gordon Slynn, ECLI:EU:C:1984:338,
bij HvJ EU 7 februari 1985, NJ 1985/900. Overigens concludeerde de A-G dat wat hem betreft de
richtlijn niet van toepassing was tijdens zowel faillissement, als surseance, waar het hof hem
derhalve niet in volgde.
R.o. 24.
r.o 28.
Beltzer 2008, p. 184-194, Hufman 2015, p. 39-40 en Bouwens, Roozendaal en Bij de Vaate 2015,
p. 8-10.
HvJ EU 25 juli 1991, NJ 1994/168 (D'Urso).
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"Ten slotte is gesteld, dat (...) dit voor deze werknemers wel eens minder gunstig zou kunnen
zijn, hetzij doordat een potentiële gegadigde er liever van afziet de onderneming te kopen
indien hij het overtollige personeel van de overgedragen onderneming moet aanhouden, hetzij
doordat het personeel wordt ontslagen en daarmee de voordelen verliest die in voorkomend
geval aan voortzetting van de arbeidsverhouding met de vervreemder verbonden zijn."34

Het Hof verwierp deze redenering echter, stellende dat dit op andere manieren kan
worden opgelost, onder meer doordat in zo'n geval altijd een ontslag op grond van de
zgn. ETO-redenen mogelijk is (r.o. 19).35 Dit lijkt een afwijking van de door mij eerder als
rigoureus bestempelde benadering in Abels.
Veel meer gewicht ten aanzien van dit arrest is in de literatuur vervolgens gehecht aan de
volgende, inderdaad essentiële overweging van het Hof:
"Gelet op al hetgeen door het Hof in Abels is overwogen, is dus het doel dat met de betrokken
procedure wordt beoogd, het in aanmerking te nemen beslissende criterium."36

In het arrest gaat het Hof dan na wat exact het – in dit geval: tweeledige – doel van
de procedure van buitengewoon bewind in Italië is. Omdat de onderhavige regeling
verschillende kenmerken vertoont, moet dan toch nagegaan worden voor welke variant
is, of lopende de procedure wordt, gekozen. De procedure kan strekken tot vereffening
van het vermogen van de schuldenaar, maar ook primair gericht zijn op voortzetting. Dat
laatste wordt als volgt geformuleerd:
"Wanneer echter het besluit tot toepassing van de procedure van bijzonder bewind tevens
(onderstreping JvdP) voorziet in voortzetting van de werkzaamheid van de onderneming onder
leiding van een commissaris die met het bijzonder bewind is belast, heeft die procedure
primair tot doel, de onderneming in een zodanig evenwicht te brengen, dat haar werkzaamheid
voor de toekomst verzekerd is. De daarmee nagestreefde sociaal-economische doelstelling
kan, indien de betrokken onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, verklaren
noch rechtvaardigen dat de werknemers de rechten zouden worden ontnomen die zij in de
in de richtlijn gepreciseerde omstandigheden aan deze richtlijn ontlenen."37

Het woord 'tevens' is door mij onderstreept omdat het benadrukt dat niet altijd sprake is
van een procedure die uitsluitend op liquidatie dan wel op voortzetting is gericht. Kennelijk
kan bij een tussen- of mengvorm de balans naar een van beide doorslaan.
In een volgend arrest, Spano/Fiat, eveneens gewezen in het jaar 1991, werd, opnieuw in een
Italiaanse zaak, bevestigd dat het beslissende criterium is gelegen in het "doel dat met de
procedure wordt beoogd."38 Het Hof lijkt in dit arrest eenvoudigweg te willen aansluiten
bij zijn eigen jurisprudentie en verwijst daar ook meermaals naar. Niet uitgewerkt wordt
echter de vraag hoe de term 'beoogd' (zoals een aantal alinea's hiervoor bij de bespreking
van het D'Urso-arrest aangehaald) moet worden geduid: ziet dat op de formele doelstelling
34
35
36
37
38
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r.o. 18.
Het HvJ EU bevestigde dat nadien nog eens expliciet in zijn arrest van 7 december 1995, NJ 1996,
743. (Spano/Fiat), r.o. 34.
D'Urso-arrest, r.o. 26.
r.o. 32.
HvJ EU 7 december 1995, NJ 1996/743(Spano/Fiat), r.o. 24.
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die de wettelijke regeling kenmerkt, of brengt deze term ook met zich mee dat de invulling
ervan (mede) plaatsvindt door de wijze waarop in zijn algemeenheid, of misschien zelfs
in het specifieke individuele geval, uitvoering aan de procedure wordt gegeven?
In dit geval werd toepasselijkheid van de richtlijn aangenomen omdat de procedure ertoe
strekte de voortzetting van de activiteit van de onderneming te verzekeren met het oog
op een latere overname.39
In 1998 borduurt het Hof hierop voort in de Belgische zaak Dethier/Dassy.40 Het Hof herhaalt
zijn vaste jurisprudentie, onder gebruikmaking van letterlijk dezelfde bewoordingen
(inclusief de term 'beoogd'). Hij geeft vervolgens niet zo zeer een nadere invulling van dit
begrip, maar meer een aanvulling:
"Zoals de advocaat-generaal in punt 31, 41 en 45 van zijn conclusie opmerkt, moet evenwel
ook rekening worden gehouden met de modaliteiten van de betrokken procedure, met name
de vraag in hoeverre de werkzaamheid van de onderneming wordt voortgezet dan wel wordt
gestaakt, alsook met de doelstelling van de richtlijn."41

Náást de beoogde doelstelling moet dus rekening gehouden worden met zowel de modaliteiten van de betrokken procedure, alsook met de doelstelling van de richtlijn. De gekozen
bewoordingen lijken te duiden op nevengeschikte criteria (naast het doel 'moet evenwel ook
rekening worden gehouden met…'), maar later in het arrest42 werkt het Hof dit anders uit
door aan te geven dat, nu het doel-criterium onvoldoende uitsluitsel geeft, er vervolgens
naar de modaliteiten moet worden gekeken (het derde criterium, de doelstelling van de
richtlijn, blijft in dit deel van het arrest onbesproken). Dit duidt op een ondergeschiktheid
van criteria: eerst de doelstelling van de procedure bepalen, en pas als deze niet duidelijk
is, wordt naar de modaliteiten gekeken.
In het later dat jaar gewezen arrest Europièces/Sanders bevestigt het Hof, al dan niet bewust,
de nevenschikkingsbenadering, door exact dezelfde woordkeuze te hanteren als in zijn
eerder dat jaar gewezen arrest Dethier/Dassy, zie het hierboven weergegeven citaat.43 Dit
arrest vormt het laatste in de rij, terwijl volkomen duidelijkheid bepaald nog niet was
geschapen. In het onderzoek van de Vrije Universiteit uit 2015 werd het als volgt samengevat:
"De door het Hof van Justitie ontwikkelde criteria leveren geen heldere scheidslijn op. Bij een
doorstart na faillissement is veelal sprake van voortzetting van (een deel van) de onderneming,
terwijl over het formele doel van de procedure geen misverstand kan bestaan: liquidatie
van de failliete vennootschap. Wat geeft in dat geval de doorslag?"44
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Aldus vatte het Hof het later zelf samen in HvJ EU 12 maart 1998, NJ 1999, 143 (Dethier/Dassy),
r.o. 24.
HvJ EU 12 maart 1998, NJ 1999/143 (Dethier/Dassy).
r.o. 25.
r.o. 28-32.
HvJ EU 12 november 1999, NJ 1999/520 (Europièces/Sanders), laatste volzin van r.o. 28.
Bouwens, Roozendaal en Bij de Vaate 2015, p. 10.
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In hetzelfde jaar 1998 zag ook de volgende versie van de richtlijn het licht: Richtlijn 98/50/
EG.45 Deze herziening was niet in de laatste plaats gebaseerd op de wens over te gaan
tot codificatie van de hiervoor besproken rechtspraak van het HvJ EU, zoals blijkt uit de
considerans van de richtlijn (onder punt 7):
"Overwegende dat het de lidstaten, teneinde het voortbestaan van insolvente ondernemingen
te verzekeren, uitdrukkelijk moet worden toegestaan de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 77/187/
EEG niet toe te passen op een overgang in het kader van een liquidatieprocedure en dat op de
algemene bepalingen van de richtlijn sommige uitzonderingen moeten worden toegestaan
ingeval van overgang in het kader van insolventieprocedures (onderstrepingen JvdP)."

De onderstrepingen zijn erop gericht nu alvast de aandacht te vestigen op het hanteren
van verschillende benamingen voor de procedure(s) waarop deze regels het oog hebben;
ik kom hierop terug. In de toelichting bij het oorspronkelijke voorstel voor de nieuwe
richtlijn stond de Commissie overigens stil bij het conflict dat bij onverkorte toepassing van
de richtlijn tijdens een insolventieprocedure zou ontstaan tussen de verworven rechten
van werknemers en die van de andere crediteuren:
"These two branches of law, bankruptcy law and employment law, are dissociated in the
twelve Member States. They follow different but parallel paths, which do not often meet.
However, the impact of the economic changes of the 70s and 80s has fostered a process of
convergence between both branches of law, the objective being to rescue undertakings in
economic difficulties and provide for their survival and for the maintenance of employment
levels. The rights of both creditors and employees have consequently been reshaped as a
means of guaranteeing the survival of ailing undertakings."46

De Commissie stelde een nieuwe aanpak voor, waartoe ter inleiding ook nog het volgende
werd overwogen:
"The proposal will also allow Member States to empower the competent judicial authorities
to alter or to terminate, in the framework of non-liquidation proceedings (onderstreping JvdP),
contracts of employment or employment relationships to the extent justified to ensure the
survival of the undertaking."47

Deze nieuwe aanpak werd neergelegd in artikel 4bis (nieuw); in de latere, ook nu nog van
kracht zijnde Richtlijn 2001/23/EG,48 is dit artikel vernummerd naar artikel 5 (overigens
is met deze laatste vernieuwing van de richtlijn geen inhoudelijke wijziging beoogd ten
opzichte van de richtlijn uit 1998).49 Hierna hanteer ik verder de ook nu nog bestaande
nummering. De tekst van het eerste lid van artikel 5 luidt als volgt:
"Tenzij de lidstaten anders bepalen, zijn de artikelen 3 en 4 niet van toepassing op een overgang
van een onderneming, vestiging of een onderdeel van een onderneming of vestiging wanneer
de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure
met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder (onderstreping JvdP)

45
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onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie (die een door een overheidsinstantie
gemachtigde curator mag zijn)."

Het is duidelijk dat dit artikel het oog heeft op codificatie van met name Abels. Ik roep
in herinnering dat daarin een enigszins andere terminologie werd gehanteerd dan in het
hierboven onderstreepte deel uit de richtlijn. In Abels werd immers de procedure waarop
de uitzondering zou zien immers omschreven als: "faillissement, dat gericht is op een
vereffening van het vermogen van de vervreemder." Uit de totstandkomingsgeschiedenis
van de richtlijn van 1998 valt niet met zekerheid op te maken of hier welbewuste keuzes
zijn gemaakt. Duidelijk lijkt te zijn dat de veelheid aan begrippen en aan verschillende
procedures in de verschillende lidstaten tot enige onzuiverheid in de woordkeuze heeft
geleid. Daarom onderstreepte ik de woorden 'liquidatieprocedure' en 'insolventieprocedures' in de considerans van de richtlijn uit 1998, het woord 'non-liquidation proceedings'
uit het voorstel van de Europese Commissie en de zinsnede 'faillissementsprocedure
of in een soortgelijke procedure met het oog op de liquidatie van het vermogen van de
vervreemder'. Het lijkt erop dat het enkele woord 'faillissementsprocedure' de lading
vanwege de veelheid aan procedures in de Europese Unie niet dekte en dat daarom gekozen
is voor de uiteindelijke zinsnede. Een logische verklaring daarvoor vormt bijvoorbeeld
de Engelse tekst van de richtlijn, waarin gesproken wordt van "bankruptcy proceedings or
any analogous insolvency proceedings (...)". Dat laat zich verklaren door het gegeven dat
in het Verenigd Koninkrijk een flink aantal insolventieprocedures naast elkaar bestaat:
"bankruptcy" (faillissement van natuurlijke personen en eenmanszaken), "insolvency",
"administration" en "liquidation" (faillissement van rechtspersonen). Bedenk daarbij
dat in het eveneens Engelstalige Ierland weer andere termen voor vergelijkbare, maar
niet identieke procedures bestaan en duidelijk is dat niet kon worden volstaan met het
enkele 'bankruptcy' (nog daargelaten dat dit begrip nu juist niet ziet op faillissement
van rechtspersonen) naast elkaar. Hierdoor wordt in de Engelse tekst van de richtlijn de
werkingssfeer logischerwijze in een meer omschrijvende vorm afgebakend. Naar mijn
oordeel wordt met de gekozen bewoordingen nadrukkelijk beoogd dat hoe dan ook de
procedure gericht moet zijn op liquidatie wil de uitzonderingsmogelijkheid van artikel 5
lid 1 van de richtlijn zich voordoen; het gaat er niet om of de procedure in een lidstaat de
letterlijke naam faillissementsprocedure draagt. Als naar de verschillende vertalingen wordt
gekeken, zou een tegengestelde redenering ook niet opgaan. Ik wijs in dat kader tevens
op de Duitstalige tekst van de richtlijn waarin wordt gesproken van 'Konkursverfahren',
terwijl ook geopteerd had kunnen worden voor 'Insolvenzverfahren', dat in Oostenrijk de
wettelijke term voor de faillissementsprocedure is.50 In het eerder genoemde Ierland is de
meest in de buurt komende procedure de zgn. 'compulsory wind-up', terwijl de richtlijn
in die taal, als gezegd, spreekt van 'bankruptcy', dat in Ierland uitsluitend betrekking heeft
op natuurlijke personen. Het gaat dus niet om de naam, maar om de aard van het beestje,
oftewel: wezen gaat voor schijn.51 Naar mijn indruk is de Nederlandse tekst bovendien
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In de Duitse versie van de richtlijn is in artikel 5 lid 1 gekozen voor "ein Konkursverfahren oder ein
entsprechendes Verfahren mit dem Ziel der Auflösung des Vermögens des Veräußerers eröffnet
wurde" waarmee beoogd is de verschillende procedures onder de werking van deze bepaling te
laten vallen.
Beltzer, FIP 2014/360.
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een wat ondoordachte vertaling van de Engelse tekst (waarbij ten slotte ook nog opvalt
dat het woord "any" niet terugkomt in de Nederlandse versie).
Geconcludeerd mag niettemin worden dat als een bepaalde nationale procedure als
doelstelling heeft liquidatie van het vermogen van de vervreemder (let wel: dat is iets
anders dan liquidatie van de vervreemder zelf (i.e. de rechtspersoon)), én de modaliteiten
van die procedure, alsook de doelstelling van de richtlijn dat toelaten, de regels betreffende
overgang van onderneming door een lidstaat buiten toepassing mogen worden gelaten.
Ten aanzien van dat laatste moet ook worden gewezen op lid 2 van artikel 5 van de richtlijn
dat als volgt luidt:
"Indien de artikelen 3 en 4 van toepassing zijn op een overgang tijdens insolventieprocedures
die zijn ingeleid ten aanzien van een vervreemder (ongeacht de vraag of deze procedures
al dan niet zijn ingesteld met als doel de liquidatie van het vermogen van de vervreemder)
en die onder toezicht staan van een bevoegde overheidsinstantie (die een door de nationale
wetgeving omschreven curator mag zijn) kan een lidstaat bepalen, dat:
a) onverminderd artikel 3, lid 1, de schulden van de vervreemder die het gevolg zijn van
arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen en die verschuldigd zijn vóór de overgang
of voor de inleiding van de insolventieprocedure, niet overgaan op de verkrijger, indien
dergelijke procedures uit hoofde van de in de betrokken lidstaat geldende wetgeving
een bescherming bieden die ten minste gelijkwaardig is aan die welke wordt voorgeschreven in situaties die vallen onder Richtlijn 80/987/EEG van de Raad van 20 oktober
1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de
bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever(7), en/of dat
b) de verkrijger, de vervreemder of de persoon (personen) die de functies van de vervreemder
uitoefenen enerzijds en de vertegenwoordigers van de werknemers anderzijds kunnen
overeenkomen om, voorzover de geldende wetgeving of praktijk zulks mogelijk maakt,
in de arbeidsvoorwaarden wijzigingen aan te brengen die bedoeld zijn om de werkgelegenheid veilig te stellen door het voortbestaan van de onderneming, de vestiging of
onderdelen daarvan te verzekeren."

Als een lidstaat ervoor kiest de richtlijn ook tijdens op liquidatie gerichte procedures
toe te passen, kunnen zij daarop dus een aantal uitzonderingen maken. Het voorgaande
geldt echter nadrukkelijk ook voor procedures die zijn gericht op voortzetting; ook voor
die gevallen bestaat de mogelijkheid uitzonderingen in hier bedoelde zin in de wet op te
nemen. De onder a). genoemde optie omvat de mogelijkheid dat loonaanspraken c.a. jegens
de vervreemder over het jaar vóór de overgang niet mee overgaan op de verkrijger, mits
deze betalingsverplichtingen dan worden overgenomen door een waarborgfonds, zoals
de loongarantieregeling in Nederland. De tweede optie (onder b.)) betreft de mogelijkheid
wijzigingen aan te brengen in arbeidsvoorwaarden van werknemers die mee overgaan
naar de verkrijger.52 Bouwens c.s. verwijzen voorts naar onderzoek van de Commissie uit
2007, waaruit blijkt dat destijds elf van de 25 lidstaten de richtlijn ook toepasten in geval
van faillissement van de werkgever, waaronder Duitsland.53 Nederland heeft daar niet voor
gekozen, zo blijkt uit de volgende paragraaf.
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Het voorgaande betekent dat als een procedure, hetzij op basis van haar doelstelling, hetzij
op basis van de modaliteiten van die procedure, gericht is op voorzetting van de onderneming, de richtlijn, en dan met name de artikelen 3 en 4 daarvan, van toepassing zijn. Dat
betekent dat bij een overname, die als overgang van onderneming in de zin van de richtlijn
kan worden aangemerkt, de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers van rechtswege
mee overgaan (artikel 3 van de richtlijn, in Nederland ingevoerd met artikel 7:663 BW), de
overgang op zichzelf geen reden voor ontslag kan vormen (artikel 4 lid 1, eerste volzin van
de richtlijn; dit opzegverbod is in Nederland in artikel 7:670 lid 8 BW opgenomen), maar
dat desalniettemin ontslagen mogelijk zijn als sprake is "van economische, technische
of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich mee
brengen" (aldus artikel 4 luid 1 tweede volzin van de richtlijn). Die laatste uitzondering
is in Nederland niet gecodificeerd, maar wel algemeen aanvaard.54
In de volgende paragraaf wordt nader ingezoomd op de gevolgen voor Nederland. Feit
is dat op de surseance-procedure de richtlijn hoe dan ook van toepassing is, doch dat
vervolgens door Nederland geen gebruik gemaakt is van de mogelijkheid de gevolgen
daarvan te verzachten op de wijze waarop artikel 5 lid 2 dat mogelijk maakt.
Ten aanzien van de mogelijkheden die daartoe voor een lidstaat bestaan maak ik nu kort
een zijstap. Het gaat mij daarbij om de opvatting dat artikel 5 lid 3 van de richtlijn met
zich zou brengen dat de uitzondering van artikel 5 lid 2 aanhef en sub b uitsluitend door
lidstaten mag worden toegepast als "zulke bepalingen op 17 juli 1998 reeds in nationale
wetgeving [bestonden]".
Deze bepaling stond logischerwijze ook al in de voorgaande richtlijn uit 1998, te weten
richtlijn 98/50/EG (bijgevoegd), al was dat indertijd artikel 4bis lid 3.
Nu staat in de overwegingen van deze richtlijn (onderstrepingen heb ik toegevoegd):
(7) Overwegende dat het de lidstaten, teneinde het voortbestaan van insolvente ondernemingen te verzekeren, uitdrukkelijk moet worden toegestaan de artikelen 3 en 4 van Richtlijn
77/187/EEG niet toe te passen op een overgang in het kader van een liquidatieprocedure en
dat op de algemene bepalingen van de richtlijn sommige uitzonderingen moeten worden
toegestaan in geval van overgang in het kader van insolventieprocedures;
(8) Overwegende dat dergelijke afwijkingen ook moeten worden toegestaan aan een lidstaat
die speciale procedures kent ter bevordering van het voortbestaan van bedrijven waarvan
is erkend dat zij in ernstige financiële moeilijkheden verkeren;

Artikel 5 lid 3 ziet dus op een speciaal soort procedures dat indertijd kennelijk in sommige
lidstaten bestond, en heeft geen betrekking op de ("faillissements- of soortgelijke") procedures waarover artikel 5 lid 2 in de aanhef spreekt. Eigenlijk volgt dit ook wel duidelijk
uit dit derde lid, nu daarin, anders dan in artikel 5 lid 2, juist niet gesproken wordt van
een "faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure met het oog op de liquidatie
van het vermogen van de vervreemder onder toezicht":

54

Verhulp, in T&C Arbeidsrecht, artikel 7:670 BW, aant. 9.
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3. Een lidstaat kan lid 2, onder b), toepassen in geval van een overgang waarbij de vervreemder
overeenkomstig de nationale wetgeving in ernstige financiële moeilijkheden verkeert,
mits de situatie door een bevoegde overheidsinstantie erkend is en onder voorbehoud
van rechterlijke toetsing, op voorwaarde dat zulke bepalingen op 17 juli 1998 reeds in de
nationale wetgeving bestaan.

Toegegeven, het was duidelijker geweest als in artikel 5 lid 3 voor het woordje 'toepassen'
het woord 'ook' was toegevoegd, net zoals dit wel in overweging 8 bij de richtlijn uit 1998
is opgenomen. Mijn conclusie is dat de voorwaarde/tijdslimiet uit 1998 niet geldt als de
Nederlandse wetgever alsnog regels van overgang van onderneming ook van toepassing
zouden willen verklaren bij faillissementsprocedures. Oftewel: de versoepelde regeling
ten aanzien van de aanpassing van arbeidsvoorwaarden waarin artikel 5 lid 2 sub van de
richtlijn voorziet mag ook nu nog in Nederland in de wetgeving worden opgenomen. Ik
meen dat dit eerder ten onrechte in de literatuur is betwijfeld.55
Dat doet niet af aan de actualiteit van de vraag of niet ook de Nederlandse faillissementsprocedure, al dan niet vanwege doelstelling of modaliteiten, inmiddels dusdanig is geëvolueerd
dat deze niet meer als op liquidatie gerichte procedure kan worden gekwalificeerd, waarbij
een vervolgvraag is of het antwoord op de vorige vraag anders luidt als het faillissement is
voorafgegaan door een stille voorbereidingsfase (pre-pack). Naar deze antwoorden wordt
in het vervolg van dit hoofdstuk gezocht.
6.3
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Voordat ik nader inga op de gevolgen van de Europese regelgeving en jurisprudentie op
het terrein van de richtlijn overgang van onderneming voor Nederland, maak ik eerst
een zijstap, met een korte schets van de liquidatie respectievelijk de voortzetting van de
onderneming vanuit (puur) faillissementsrechtelijk perspectief.
De Faillissementswet gaat eigenlijk uit van een systematiek die in de huidige faillissementspraktijk al lang niet meer wordt gevolgd. Uitgangspunt van de Faillissementswet is dat
in de eerste fase van het faillissement (ook wel "beheerfase" genoemd) de boedel wordt
geïnventariseerd en beveiligd, waarna de rechter-commissaris binnen veertien dagen de
datum van de verificatievergadering bepaalt. Pas daarna kan, als geen akkoord is aangeboden
of het aangeboden akkoord is verworpen, worden overgegaan tot de zgn. vereffening
des boedels (artikel 173 Fw). Op dat moment komt de boedel in staat van insolventie te
verkeren. Die tweede fase wordt ook wel "liquidatiefase" genoemd.56 Vervolgens kan de
curator of een schuldeiser aan de vergadering voorstellen de onderneming voort te zetten
in plaats van direct over te gaan tot de liquidatie (artikel 173a e.v. Fw). In de praktijk wordt
deze procedure voor zover mij bekend nimmer doorlopen. Wanneer het hier in het kort
geschetste systeem van de wet werkelijk gevolgd zou worden en zou leiden tot vereffening
van de boedel, lijkt sprake van een 'klassieke' vorm van liquidatie.
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In de huidige praktijk worden de activa veelal vóór de verificatievergadering verkocht en
meestal zonder dat een verificatievergadering wordt gehouden. Hummelen spreekt in
dat verband van een ontwikkeling die aanleiding geeft om eerder onderscheid te maken
tussen een 'aanwendingsfase (verkoop van activa) en een 'verdelingsfase' (verdeling van
opbrengst) zonder dat deze fases noodzakelijkerwijze moeten worden gescheiden door een
verificatievergadering.57 Curatoren geven kennelijk de voorkeur aan de mogelijkheid die
artikel 101 Fw hen biedt. In dat artikel is bepaald dat de curator bevoegd is in de beheerfase
van het faillissement "goederen te vervreemden indien en voor zover die vervreemding
noodzakelijk is ter bestrijding van de kosten van het faillissement of wanneer die goederen
niet dan met nadeel voor de boedel bewaard kunnen blijven."
Al in de jaren '30 van de vorige eeuw is hieruit de praktijk ontsproten die het toestaat
(gesanctioneerd door de Hoge Raad) dat de gehele onderneming vanuit reeds in de zgn,
beheerfase door de curator wordt verkocht aan een derde.58 Die transactie vindt dus altijd
plaats vóór de wettelijk geregelde staat van insolventie (en daarmee de zgn. liquidatiefase)
is ingetreden. Daarmee is de weg reeds lang geleden vrijgemaakt voor de doorstart zoals we
die nu nog altijd kennen. Een verklaring voor deze gang van zaken kan worden gevonden
in het gegeven dat er in faillissementen vaak geen uitkering aan concurrente schuldeisers
plaatsvindt en verificatievergaderingen daarom veelal achterwege blijven. Ook de beperking
van oplopende boedelkosten vraagt vaak om snellere actie dan de klassieke route biedt.
In het wetsvoorstel Modernisering Faillissementsprocedure wordt overigens voorzien in
een wetswijziging, die de huidige praktijk 'codificeert'. De tekst van artikel 101 Fw wordt
aangepast en biedt de curator de ruimere mogelijkheid tot verkoop van de onderneming
over te gaan, namelijk als dat "in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is."59
Voorts verdient artikel 98 Fw nog enige aandacht. Het is juist dit artikel dat de curator
expliciet de bevoegdheid verleent "het bedrijf van gefailleerde voort te zetten", met machtiging van de rechter-commissaris (dat laatste is overigens niet nodig als er een commissie
van schuldeisers is). De machtiging wordt vrijwel nooit gevraagd, hetgeen gebaseerd lijkt
te zijn op de stelling: "geleidelijke liquidatie is geen voortzetting", aldus Verstijlen.60 Met
andere woorden, in de praktijken zetten curatoren de onderneming zelden of nooit voort
in de zin van artikel 98 Fw.61 Deze 'geleidelijke liquidatie' mag ook volgens Wessels niet
verward mag worden met voortzetting.62 De Liagre Böhl schaart echter het afmaken van
onderhanden werk, onder de hoede van de curator, wel onder voortzetting van het bedrijf.63
Medio jaren '90 van de vorige eeuw werden in het faillissement van Fokker zelfs nieuwe
orders aangenomen, terwijl in het faillissement van DSB Bank N.V. reeds jarenlang sprake
57
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Hummelen, TvI 2016/4.
HR 27 augustus 1937, NJ 1938, 9 (Nieuw Plancius).
Het wetsvoorstel is inmiddels (in september 2018) aangenomen door de Eerste Kamer, en treedt
op 1 januari 2019 in werking, Stb. 2018, 348.
Verstijlen, in T&C Insolventierecht, artikel 98 Fw, aant. 1.
Bijvoorbeeld in het faillissement van DSB-bank is voor zover uit de openbare verslagen valt af te
leiden nimmer een machtiging ex artikel 98 Fw aan de curator gevraagd, terwijl de onderneming
in feite nog altijd actief is en wordt voortgezet, maar dan – de genoemde redenering volgend – in
liquiderende zin.
Wessels 2015, nr. 4375 (p. 323).
De Liagre Böhl 1991, p. 237.
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is van afwikkeling van de leningenportefeuille, waarbij substantiële omzetten worden
gerealiseerd. Hoe vaak komt het niet voor dat een curator de onderneming, bijvoorbeeld
een winkelketen, op zijn minst nog enige dagen openhoudt, terwijl hij de verschillende
mogelijkheden inventariseert, een eventuele doorstart van de gehele of de gedeeltelijke
onderneming daaronder begrepen? Het onderstreept wel dat de scheidslijn tussen liquidatie
en voortzetting niet scherp is, want wanneer – zo vraag ik mij retorisch af – is dan volgens
Verstijlen en Wessels nog wel sprake van voortzetting van het bedrijf van gefailleerde als
bedoeld in artikel 98 Fw?
Een laatste kanttekening bij de systematiek van de Faillissementswet heeft betrekking op
een formeel aspect: wanneer is nu beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris
mogelijk wanneer deze toestemming voor een doorstart geeft? In dit verband is van belang
dat niet alleen in artikel 101 Fw een basis kan worden gevonden voor de verkoop van de
onderneming door de curator, maar ook in artikel 176 lid 1 Fw, dat regelt dat de curator "(d)e
goederen (...) in het openbaar of met toestemming van de rechter-commissaris onderhands
verkoopt)." Artikel 67 lid 1 Fw sluit hoger beroep tegen de hier bedoelde beschikking op
grond van artikel 176 lid 1 Fw uit. Voor Everhardus en Ultee is dat voldoende reden de
conclusie te trekken dat dus tegen een doorstart geen rechtsmiddel openstaat.64 De vraag is
of dat klopt. Artikel 176 Fw ziet immers op de fase waarin de boedel in staat van insolventie
verkeert en de uiteindelijke vereffening van de boedel plaatsvindt, bijvoorbeeld nadat de
verificatievergadering heeft plaatsgevonden en er geen akkoord tot stand is gekomen (aldus
artikel 173 lid 1 Fw). Als echter in de daaraan voorafgaande fase al een verkoop van de
onderneming wordt onderzocht, uitonderhandeld en zelfs gerealiseerd, speelt artikel 101
Fw een beslissende rol, omdat daarin is voorzien in de mogelijkheid al in deze fase tot
vervreemding van goederen over te gaan met toestemming van de rechter-commissaris.
Artikel 101 Fw is echter, anders dan artikel 176 Fw, niet genoemd onder de (talrijke)
uitzonderingen waarin artikel 67 Fw voorziet. Daarmee acht ik het verdedigbaar te stellen
dat ook tegen de beschikking van de rechter-commissaris om de onderneming te verkopen
beroep openstaat. Voor zover mij bekend is hierover nog geen rechtspraak gepubliceerd.
Het zou, naast de reële optie om als werknemer(s) op informele wijze in overleg met de
curator en zelfs met de rechter-commissaris te treden, een formele mogelijkheid geven om
op te komen tegen een doorstart waarbij in onvoldoende mate rekening wordt gehouden
met de belangen van de (gezamenlijke) werknemers.
Daarmee kom ik terug bij de gevolgen van de richtlijn overgang van onderneming voor de
Nederlandse wet- en regelgeving en voor de doorstartpraktijk alhier. De regels betreffende
overgang van onderneming zijn in 1981, bij wege van implementatie van de richtlijn uit
1977, in de Nederlandse wet ingevoerd, aanvankelijk in de artikelen 7A:1639aa e.v. BW.65
In 1997 hebben de regels hun huidige plek gekregen in de artikelen 7:662 e.v. BW.66 Op
dat moment was het Abels-arrest al lang en breed gewezen en in 1987 ook al gevolgd door
een uitspraak van de Hoge Raad betreffende de toepasselijkheid van de richtlijn in geval
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van Nederlands faillissement: Happé/Scheepstra.67 De Hoge Raad bevestigde in dat arrest
de Abels-leer, waarbij hij overigens als insteek koos voor de – door mij bekritiseerde –
redenering van het Europese Hof dat als het de bedoeling zou zijn geweest de richtlijn ook
in faillissement te laten gelden dat dan uitdrukkelijk door de lidstaten in wetgeving had
moeten zijn bepaald. Dat was in Nederland niet het geval, zo oordeelde de Hoge Raad in
r.o. 3.1, onder verwijzing naar wetgeschiedenis: Nederland had in artikel 7A:1639aa e.v.
BW niet voorzien in specifieke toepasselijkheid van deze regels in faillissementssituaties.
Deze uitspraak van de Hoge Raad werd, in combinatie met de rechtspraak van het Europese
Hof, aanvankelijk duidelijk genoeg geacht. De uitzonderingsregel werd pas in 1997, als
artikel 7:666 lid 1 aanhef en sub a BW, van kracht en luidt thans:
"De artikelen 662 tot en met 665 en 670 lid 8 zijn niet van toepassing op de overgang van
een onderneming indien (...) de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de
onderneming tot de boedel behoort."

Deze formulering was gebaseerd op genoemde jurisprudentie van het Europese Hof. De
korte tijd later volgende aanpassing van de richtlijn in 1998, inclusief de daarin opgenomen codificatie van de rechtspraak van het Europese Hof, vormde voor de Nederlandse
staat geen aanleiding tot aanpassing van dit artikel in het Burgerlijk Wetboek. Van de
mogelijkheid de richtlijn alsnog geheel of gedeeltelijk toe te passen in dergelijke situaties
is evenmin gebruik gemaakt door Nederland. Een vreemde (socialezekerheidsrechtelijke)
eend in de bijt en uitzondering op de vorige volzin wordt gevormd door artikel 82 lid 3
WIA, dat – kort samengevat – de verkrijgende werkgever ook in geval van een doorstart
na faillissement de verplichtingen laat dragen van de vorige werkgever voor wat betreft
diens eigenrisicodragerschap in de zin van deze wet.
Voordat verder naar het heden worden gekeken, wil ik toch eerst nog een stap terug in de
tijd zetten, om na te gaan wat het oorspronkelijke doel van de Faillissementswet is geweest
en ook om na te gaan hoe aanvankelijk aangekeken werd tegen zaken als liquidatie en
voortzetting van de onderneming. Sinds het Abels-arrest is vrij rigide vastgehouden, ook
in de richtlijn zelf, aan het onderscheid tussen beide (liquidatie en voortzetting), vanuit de
gedachte dat het óf het één, óf het ander moet zijn. De vraag is echter of het wel dezelfde
grootheden zijn, en of het één het ander uitsluit. Ik ben daarvan niet overtuigd. Het grijze
overgangsgebied tussen liquidatie en voortzetting komt ook aan bod in hoofdstuk 8 (maar
dan vanuit een ander perspectief, namelijk dat van het medezeggenschapsrecht), en zal in
dit hoofdstuk ook in de later te bespreken Smallsteps-uitspraak de nodige aandacht krijgen.
Niettemin zal ik ook hier enige, meer inleidende bespiegelingen aan dit onderwerp wijden.
Allereerst wijs ik in dit licht op het enige artikel in de Faillissementswet waarin over voortzetting van de onderneming wordt gesproken en dat al vanaf 1896 ongewijzigd, althans in
materiële zin, in de wet staat: artikel 98 Fw. Het artikel geeft de curator de bevoegdheid de
onderneming voort te zetten. Uit de parlementaire geschiedenis valt af te leiden dat het
artikel aanvankelijk vooral het oog had op het openhouden van de mogelijkheid van een
67
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akkoord, waarna de schuldenaar de onderneming verder kon voortzetten. In zoverre werd
het artikel door verschillende parlementariërs beschouwd als in het belang van de debiteur,
en niet zozeer van dat van de gezamenlijke crediteuren, al weersprak de regering dat.68
Voorts biedt artikel 101 Fw (dat evenmin enige materiële wijziging onderging sinds 1896)
de curator de mogelijkheid goederen te vervreemden als dat in het belang van de boedel
is, hetgeen wel als diens bevoegdheid c.q. verplichting tot liquidatie wordt gezien. Dit zijn
de enige twee bepalingen in de Faillissementswet die expliciet voortzetting respectievelijk
liquidatie op het oog hebben.
Feit is dat de Faillissementswet van 1893, aldus Joosen letterlijk, "noch voor curatoren, noch
voor de rechter, noch voor belanghebbenden aanknopingspunten [biedt] voor de wijze
waarop en de voorwaarden waaronder een doorstart kan en mag worden gerealiseerd; de
wetgever heeft eenvoudigweg niet gedacht aan de vereffening van vermogensbestanddelen
die gezamenlijk een onderneming uitmaken."69 Het is derhalve niet de wetgever, maar de
praktijk die in de loop der jaren, nu en dan bijgestuurd door de rechterlijke macht, zo goed
en zo kwaad als het ging concrete invulling aan het fenomeen doorstart heeft willen geven.
Zo heeft de Hoge Raad al in de jaren '30 van de vorige eeuw aanvaard, dat overdracht door
de curator van de (in dit geval: gehele) onderneming van een failliete N.V. aan een derde,
binnen het kader van artikel 101 Fw past en (dus?) ook kan worden gezien als liquidatiehandeling als bedoeld in dit artikel.70 In zijn arrest liet de Hoge Raad meewegen dat in dit
geval het niet-doorverkopen, maar het daarentegen "bewaren van tot het faillissement
behorende goederen" in het nadeel van de boedel zou zijn uitgevallen en tot schade voor
de schuldeisers zou hebben geleid; daarom was de overdracht op de voet van artikel 101
Fw toegestaan. Gaandeweg, maar pas in de jaren '90 van de vorige eeuw in veel serieuzere
en substantiëlere mate, is daaruit een doorstartpraktijk ontstaan.
Terwijl derhalve de voortzetting van de onderneming als bedoeld in artikel 98 Fw aanvankelijk (op zijn minst: ook) in het belang werd geacht van de schuldenaar en voornamelijk
moest worden gezien als 'opmaat' voor een akkoord, waarna de schuldeiser zijn onderneming kon voorzetten, althans de mogelijkheid op zo'n akkoord openhield,71 is al sinds de
aangehaalde rechtspraak van de Hoge Raad in 1937 de mogelijkheid opengelaten dat onder
de in artikel 101 Fw geregelde bevoegdheid van de curator goederen ten behoeve van de
boedel te vervreemden ook de overdracht van het gehele bedrijf kon worden geschaard.
Ongemerkt lijkt vervolgens in de loop van de vorige eeuw het zwaartepunt bij de besluitvorming omtrent het al dan niet voortzetten door de curator veeleer te zijn verschoven
naar het belang van de gezamenlijke schuldeisers, en niet meer zozeer te liggen bij het
belang van de schuldenaar. Joosen constateert in 1998 daaromtrent:
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"Deze nieuwe oriëntatie levert een nieuw spanningsveld op. De voortzetting van de onderneming geschiedt in veel gevallen met het oog op haar overdracht aan een derde-verkoper.
Om een dergelijke overdracht te faciliteren moet de onderneming voor kortere of langere
tijd worden voortgezet. Het behoud van de onderneming als dynamisch geheel geschiedt
dan echter wel met een ander oogmerk dan de wetgever aanvankelijk voor ogen stond."72

Wet en wetsgeschiedenis bieden naar mijn opvatting onvoldoende basis om te concluderen
dat het doel van de Faillisementswet van meet af aan, en ook nu nog, uitsluitend gelegen
is (geweest) in maximalisering van de opbrengst van schuldeisers en dat daarbij nooit
ofte nimmer oog heeft bestaan voor andere belangen, noch voor de mogelijkheid van de
doorstart. Aannemelijker is dat er gewoon niet (goed) over nagedacht is, en dat valt maar
al te goed te begrijpen omdat de tijden van toen van die van nu verschilden. Natuurlijk
was ten tijde van de inwerkingtreding van de Faillissementswet de liquidatie van het
vermogen van de failliet het voornaamste doel, zie ook de wetsgeschiedenis, en meer in
het bijzonder de memorie van toelichting:73
"De instelling van faillissement beoogt niet anders dan, bij staking van betaling door den
schuldenaar, diens vermogen op eene billijke wijze onder al zijne schuldeisers, met eerbiediging van ieders recht, te verdeelen, en het geheele samenstel der bepalingen, welke in
eene faillietenwet worden gevonden, heeft geen ander doel dan die billijke verdeeling voor
te bereiden, te waarborgen en te bewerkstelligden."

Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat de doorstart, zoals wij die nu kennen, in ieder
geval in 1896 niet bestond. Inmiddels zijn allerlei verschillende vormen van voortzetting
ontstaan, die geleidelijk in elkaar overlopen, zo bleek aan het begin van deze paragraaf. De
vraag die hierbij steeds weer opkomt is: wanneer is sprake van liquidatie en wanneer van
voortzetting? Het is, bij wijze van onbevredigend antwoord op deze vraag, geen gewaagde
conclusie te stellen dat dit onderscheid niet altijd even helder te maken is.
Ik noem bovendien in dit kader nog drie ontwikkelingen, die ieder op hun eigen wijze
een veelal zo niet complicerend, dan toch invloedrijk effect hebben op deze discussie:
liquidatie of voortzetting, wat is het doel van de faillissementsprocedure in Nederland?
a.Het wijzigende doel van de faillissementsprocedure volgens de Hoge Raad
In hoofdstuk 2 wees ik al op deze ontwikkeling. De traditionele schuldeiserbenadering in
het insolventierecht, die kortweg inhoudt dat faillissementsrecht slechts bedoeld is om
de boedel te gelde te maken om te zorgen voor een zo groot mogelijke opbrengst voor
de gezamenlijke crediteuren, is halverwege de jaren '90 enigszins onder vuur komen te
liggen en heeft terrein verloren aan de ruimere ‘forumbenadering’, die inhoudt dat het
faillissement een forum schept, dat de mogelijkheid biedt voor álle bij het faillissement
betrokken partijen en dat al deze belangen moeten worden meegewogen.74 Dit is een
ruimere kring van stakeholders, en biedt onder meer ook ruimte voor het meewegen van
belangen van werknemers, aldus de Hoge Raad, die bijvoorbeeld onder omstandigheden
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kunnen prevaleren boven het belang van een individuele schuldeiser.75 Over de vraag of
de Hoge Raad met de betreffende arresten meer heeft willen zeggen dan dat in bijzondere
gevallen de belangen van een individuele schuldeiser moeten wijken voor zwaarder
wegende belangen van maatschappelijke aard, wordt getwist. Een strikte uitleg, in de regel
gehanteerd door insolventierechtelijk georiënteerden, komt er op neer, dat nog altijd het
primair gaat om het belang van (maximalisering van de opbrengst voor) de gezamenlijke
schuldeisers.76 Feit is niettemin dat ook binnen de faillissementsrechtelijke literatuur, zo
constateert Hufman, de gedachte dat het faillissement op meer ziet dan alleen het liquideren
van de onderneming een plaats lijkt te krijgen.77 Daarbij is duidelijk dat de Hoge Raad
onder zwaarwegende belangen ook behoud van werkgelegenheid schaart. Dat dit zaadje
ook bij curatoren niet in onvruchtbare aarde lijkt te zijn gevallen wordt geïllustreerd door
de praktijkregels die door specialistenvereniging Insolad zijn opgesteld, en die zich richten
op de hierna nog te bespreken positie van de 'beoogd curator', nu deze ten aanzien van de
rol van de curator in artikel 3.2, tweede volzin het volgende bepalen:
"(...) Hij laat zich leiden door de belangen van de gezamenlijke crediteuren en houdt daarbij
ook rekening met maatschappelijke belangen, waaronder werkgelegenheid"78

Hoewel ook ik meen dat aan de arresten van de Hoge Raad niet de gevolgtrekking mag
worden verbonden dat het om een nevenschikking van belangen gaat (van de gezamenlijke
schuldeisers en daarnaast die van de werknemers), stel ik wel vast dat de forumbenadering
blijvend aan gewicht heeft gewonnen, waardoor de rol van de curator (licht) evolueert en
het doel van het faillissement (mede) hierdoor van kleur verandert.
b.Het wijzigende speelveld: toenemende invloed van aandeelhouders en fnanciers;
Dat is echter niet de enige ontwikkeling die in dit verband het vermelden waard is. Ik
stip ook de steeds sterker wordende positie van aandeelhouders aan. Waar deze het, als
eigenaren, buiten faillissement steeds voor het zeggen hebben, was het traditioneel zo, dat
zij tijdens faillissement letterlijk uitgepraat waren en bovendien de allerlaatsten waren
die bij een eventuele uitdeling iets vanuit de boedelopbrengst ontvingen. De Weijs heeft
echter aandacht gevraagd voor het gegeven dat aandeelhouders in toenemende mate de
onderneming waarin zij aandelen houden financieren door aandeelhoudersleningen,
75
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Doorstart onder Nederlands recht

6.3

versterkt met zekerheden, in plaats van door middel van 'ouderwetse' kapitaalstortingen.
Dit leidt ertoe dat zij als gewone schuldeisers, en soms zelfs als separatist, kunnen opereren
indien de onderneming in staat van faillissement komt te verkeren.79 Als aandeelhouders
zich derhalve in een positie hebben weten te manoeuvreren dat zij een in zeker opzicht
bevoorrechte positie ten opzichte van de gewone schuldeisers hebben bemachtigd, is
het natuurlijk de vraag, ook voor de curator, of maximale opbrengt voor de traditionele
schuldeisers nog wel haalbaar is. Eveneens zorgen de steeds sterker wordende posities
van banken en andere financiers, die zich ook verzekeren van een positie als separatist,
waardoor in toenemende mate minder overblijft voor preferente, laat staan concurrente
schuldeisers, voor een wijziging van het speelveld. Dit vormt natuurlijk voornamelijk een
probleem dat buiten het bestek van dit onderzoek valt (nu het niet speciaal gelinkt is aan
de positie van werknemers), maar het wordt wel genoemd om zodoende de dynamische
ontwikkelingen te onderstrepen die effect sorteren op in deconfiture gerakende ondernemingen, ook op het gebied van financiering en zekerheden.80
c.De wijzigende insteek van de Europese en Nederlandse wet- en regelgever: tweede kans voor
ondernemers in moeilijkheden.
Een derde ontwikkeling betreft de prioriteit die de laatste jaren zowel vanuit Europa als ook
door de Nederlandse regering wordt gegeven aan het geven van een zgn. tweede kans voor
bedrijven met financiële problemen.81 Dit blijkt onder meer uit een voorstel van de Europese
Commissie uit 2016 voor een nieuwe richtlijn, die vooral gericht is op het voorkomen van
faillissementen door in een vroeg stadium herstructureringen toe te staan.82 Het richtlijnvoorstel wordt gekenmerkt door het onder voorwaarden herstructureren van schulden via
een soort (dwang)akkoord. Onderdeel van het voorstel is dat het geen wijziging ten nadele
van werknemers met zich brengt, dat het de bestaande richtlijnen, waaronder richtlijn
2001/23/EG (overgang van onderneming) in volle omvang respecteert en, in aanvulling
daarop, zelfs voorziet in een extra consultatierecht betreffende het herstructureringsplan.83
Ook het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I, thans aanhangig bij de Eerste
Kamer84 en uitgebreider te bespreken in paragraaf 6.5 lijkt zijn pijlen vooral te richten op
het behoud van een zo groot mogelijk deel van de onderneming (al wordt dat in de memorie
van toelichting wel opnieuw primair in de sleutel van maximering van opbrengst voor
schuldeiser geplaatst).85 Daarnaast is momenteel een volgend wetsvoorstel, Wet Continuïteit
Ondernemingen II, in de maak, dat voorziet in een zgn. buitengerechtelijk akkoord, ook
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weer vanuit de gedachte ondernemingen een tweede kans te bieden. Als deze recente
trend wordt afgezet tegen de doelstelling van de Faillissementswet anno 1896, zal niemand
gek opkijken als ik constateer dat er veel veranderd is. In de insolventiepraktijk zoeken
curatoren in toenemende mate naar mogelijkheden de onderneming nog op zijn minst
enige tijd voort te zetten als dat de kansen op een doorstart vergroot. Of die werkwijze
moet worden ondergebracht bij de zgn. liquidatiedoelstelling of moet worden gezien als
onderdeel van een procedure die (primair) is gericht op voortzetting van de onderneming,
is niet altijd even helder vast te stellen. Daarbij dringt zich de vraag op hoe zwart-wit deze
beoordeling nog kan zijn, gezien het spectrum van verschillende verschijningsvormen van
'doorstart' in de huidige insolventiepraktijk in Nederlands. Gezien de Europese jurisprudentie
(Abels c.a.) en de nog altijd vigerende richtlijn overgang van onderneming uit 2001, is dit
onderscheid nog lange tijd als van doorslaggevende betekenis gezien. Daarin lijkt echter
verandering te zijn gekomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich in 2017,
ruim dertig jaar na Abels, opnieuw uitgesproken over een Nederlandse situatie, nu daarin
prejudiciële vragen zijn gesteld. Daar moet wel direct worden toegevoegd dat het daarin om
een zaak ging waarin de doorstart voorbereid was doordat de rechtbank bereid gevonden
was op voorhand bekend te maken wie in geval van faillissement van de betreffende
onderneming, als curator zou worden benoemd in de betreffende procedure. Het ging
dus om een onder toeziend oog van een door de rechtbank aangewezen beoogd curator in
stilte voorbereide doorstart, ook wel pre-pack genoemd. Deze zaak, FNV c.s./Smallsteps,86
hierna ook kortweg aan te duiden als "Smallsteps" komt hierna uitgebreid aan de orde in
een separate paragraaf over de doorstart met medewerking van een beoogd curator. Er
zal daarnaast aandacht besteed worden aan de vraag wat hiervan de consequenties zijn
voor een doorstart die zonder zo'n beoogd curator tot stand komt, bijvoorbeeld als aan
een onderneming eerst surseance van betaling is verleend.
6.4
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6.4.1

Inleiding

Het paard achter de wagen spannen, zo noemde advocaat-generaal Spier in een conclusie de
stelling dat de regels van artikel 7:662 e.v. BW onder omstandigheden toch van toepassing
kunnen zijn op een voorbereide doorstart na faillissement.87 Dit zou, aldus de advocaat-generaal, nadelig zijn voor werknemers omdat het potentiële kopers ervan zou weerhouden
(delen van) ondernemingen over te nemen als zij er van rechtswege alle werknemers bij
cadeau zouden krijgen, hetgeen dan dus ten koste van de werkgelegenheid van dergelijke
werknemers zou gaan. Hij noemde deze opvatting zelfs "in alle opzichten schadelijk", onder
meer omdat "de lucratieve onderdelen daarmee praktisch onverkoopbaar worden". De A-G
ging hiermee nog iets verder dan de in het Abels-arrest gevolgde, enigszins vergelijkbare
argumentatielijn: geen overgang van onderneming bij een doorstart vanuit faillissement,
omdat negatieve effecten op onder meer de werkgelegenheid anders niet uit te sluiten
zijn. Toch zijn nadien door werknemers, gesteund door vakorganisaties, procedures gestart
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waarin een beroep is gedaan op onder meer de stelling dat een doorstart die is voorbereid,
onder toeziend oog van een door de rechtbank aangewezen stille bewindvoerder of
beoogde curator (de begrippen die hiervoor in de praktijk zijn gehanteerd lopen uiteen, ik
kies voor de laatste, al was het maar omdat hier ook in het wetsvoorstel Wet Continuïteit
Ondernemingen I voor is gekozen), zodanig op voortzetting van de onderneming (in plaats
van op liquidatie) is gericht dat uitsluiting van de artikelen 7: 662 e.v. BW in strijd met
doel en strekking van de richtlijn kan worden geacht. Door het uitbreiden van het arsenaal
aan doorstarttypen met de variant met een voorbereidende fase onder toeziend oog van
de beoogd curator (al bestond deze variant naar verluidt in de praktijk al langer, doordat
de rechtbank met name in zgn. grote faillissementen al dagen voor de faillietverklaring de
te benoemen curator bij de (inventarisatie van de omvang van de) problematiek betrok)
is de discussie, bedoeld of onbedoeld, op scherp gezet. Dit is een gevolg van zowel de
concrete(re) uitvoeringspraktijk, met acht rechtbanken die uitgesproken hebben hieraan
mee te werken en zelfs hun werkwijze c.q. toegangscriteria openbaar maakten, alsook van
genoemd wetsvoorstel. Die verscherpte discussie, met uiteenlopende opvattingen over de
arbeidsrechtelijke consequenties heeft in eerste instantie geleid tot twee gepubliceerde
uitspraken van kantonrechterszaken, die ik beide bespreek, gevolgd door een baanbrekend
arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
6.4.2

De Heiploeg-zaak

Allereerst de zgn. Heiploeg-zaak, waarin een groep vennootschappen opererend onder
de naam Heiploeg, met als kernactiviteit een garnalengroothandel, leed in 2011 een
verlies van meer dan 75 miljoen euro.88 Het concern moest bij de banken aankloppen
voor herfinanciering. Over 2012 werd een verlies geleden van 12,5 miljoen. Terwijl de
mogelijkheden van een reorganisatie werden onderzocht legde de Europese Unie eind
2013 aan een viertal vennootschappen van Heiploeg een boete op van in totaal ruim
€ 27 miljoen. De banken waren niet bereid deze boete te financieren. Deze boete diende
uiterlijk 28 februari 2014 te zijn voldaan. Vanaf dat moment werden de mogelijkheden
van een pre-pack onderzocht. Daarbij ging het, zo vatte de rechtbank het zelf in het vonnis
samen "om een voor faillissement voorbereide doorstart, ten behoeve waarvan een door
de rechtbank aangewezen beoogd curator (stille bewindvoerder) ‘meekijkt’ om, zodra
het faillissement is uitgesproken, snel(ler) te kunnen handelen aangezien hij dan van de
stand van zaken op de hoogte is." In dat kader zijn verschillende partijen uitgenodigd om
een bieding te doen. Drie partijen brachten een bieding uit. De bieding van de besloten
vennootschap Parlevliet en Van der Plas Beheer B.V. werd als beste beoordeeld en met
haar werd verder onderhandeld. Dit leidde uiteindelijk tot overeenstemming, waarna het
faillissement werd uitgesproken op 28 januari 2014 en diezelfde dag een persbericht werd
uitgebracht waarin van de doorstart kond werd gedaan. Van de circa 300 werknemers
kregen 210 werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. De Rechtbank

88

Rb. Overijssel 28 juli 2015, JAR 2015/220 (m.nt. Van der Pijl) en JOR 2015/283 (m.nt. Loesberg).
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Overijssel89 sanctioneerde de transactie en vond het niet nodig om prejudiciële vragen
aan het Hof van Justitie EU te stellen.
Waarom dachten de werknemersorganisaties dan bij het faillissement van Heiploeg
toch met succes aanspraak te kunnen maken op toepassing van regels van overgang van
onderneming jegens de doorstartende ondernemingen? En waarom ging deze rechter
daar niet in mee? Eerst maar eens terug naar het Abels-arrest. Het Hof definieerde het
aldus, dat de betreffende richtlijn niet van toepassing is op een overgang die plaatsvindt
"in het kader van een faillissement, dat gericht is op een vereffening van het vermogen
van de vervreemder (...)". De tekst van de richtlijn uit 1998 (later omgezet in de huidige
richtlijn 2001/23/EG) beoogde nadien het Abels-arrest te codificeren, maar verschilt
taalkundig enigszins van het arrest, want spreekt van de situatie waarin "de vervreemder
is verwikkeld in een faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure met het oog
op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder (...)".
Twee elementen uit de laatste definitie speelden in dit vonnis een belangrijke rol. Allereerst
beriepen de vakbonden zich op de ook in dit hoofdstuk uitgebreid besproken jurisprudentie
van het Europese Hof, waaruit kan worden afgeleid dat niet zozeer kan worden volstaan
met het enkele aanknopen bij het aan duidelijkheid niets te wensen over latende begrip
"faillissement" en het daarbij te laten, maar dat ook moet worden gekeken naar het doel
en de modaliteiten van de betreffende procedure. Volgens de werknemersorganisaties is
daarbij van doorslaggevende betekenis of het gaat om procedures die werkelijk gericht zijn
op liquidatie (dan: geen overgang van onderneming) of om procedures die in wezen zijn
gericht op voortzetting van de onderneming (dan: wel overgang van onderneming). Betoogd
werd dat in deze kwestie alles al zozeer gericht was op voortzetting van de onderneming
dat de richtlijn wel van toepassing is. Daarbij woog zwaar mee dat dit faillissement was
voorgekookt via een informele pre-packprocedure.
De rechtbank kwam in het vonnis echter met een strikt taalkundige uitleg van de richtlijn
en stelde dat daarin niet kan worden gelezen dat de faillissementsprocedure gericht moet
zijn op liquidatie, maar dat deze liquidatiedoelstelling in de tekst van de richtlijn uitsluitend gekoppeld is aan het begrip "soortgelijke procedure" en dus niet aan de daarvoor in
dezelfde bepaling gehanteerde term "faillissementsprocedure". Het was niet vreemd dat
dit door mij in een annotatie90 direct als onjuist is aangemerkt, al stond deze rechter niet
alleen in deze benadering.91 Ik licht dit toe.
Allereerst definieerde het Abels-arrest faillissement nu juist wel uitdrukkelijk als een procedure die is "gericht op vereffening (...)". Ten tweede heb ik de indruk dat de woordkeuze
in de richtlijn een gevolg is van het feit dat in verschillende landen tal van verschillende
89

90
91
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De zaak diende aanvankelijk bij de Rechtbank Noord-Nederland, maar werd ambtshalve doorverwezen naar de Rechtbank Overijssel, vanwege "betrokkenheid van de Rechtbank Noord-Nederland
bij deze procedure", waarbij gedoeld zal zijn op het gegeven dat laatstgenoemde rechtbank
medewerking had verleend aan de gang van zaken, door de beoogde curatoren aan te wijzen en
nadien (via de rechter-commissaris) de doorstart goed te keuren.
Rb. Overijssel 28 juli 2015, JAR 2015/220 (m.nt. Van der Pijl) en JOR 2015/283 (m.nt. Loesberg).
Zie in gelijke zin, onder verwijzing naar het Abels-arrest en de tekst van de richtlijn: Verburg 2014,
p. 28.
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soorten insolventieprocedures bestaan en dat één enkele term niet volstaat. Feit is en
blijft naar mijn overtuiging dat uit het Abels-arrest mag worden geconcludeerd dat de
faillissementsprocedure in de zin van de richtlijn gekenmerkt moet worden door de
liquidatiedoelstelling en dat de richtlijn beoogde dit te codificeren. Alleen al hierom had
deze rechtbank prejudiciële vragen aan het Europese Hof kunnen stellen: verdraagt de
Nederlandse faillissementsprocedure, juist ook in gevallen waarin het faillissement is
voorafgegaan door een door de rechter gecontroleerde pre-pack, die expliciet gericht is
op het voortbestaan van (delen van) de onderneming, zich nog wel met doel en strekking
van de richtlijn en is artikel 7:666 BW in dat licht nog wel richtlijnconform?
Tweede punt van belang met betrekking tot de taalkundige lezing van de tekst van de
richtlijn betreft het onderscheid dat de rechtbank maakte aangaande het object van de
liquidatie: gaat het om liquidatie van de onderneming of om liquidatie van de vervreemder
zelf (lees: de vennootschap)? De rechtbank gaat uit van het laatste en concludeert dat
vaststaat dat de failliete vennootschappen zijn of worden geliquideerd. Ik vind dit te kort
door de bocht: de tekst van de richtlijn spreekt immers van liquidatie van het vermogen van
de vervreemder, en strikt genomen niet van de vervreemder zelf. Bovendien is het nogal
tegenstrijdig dat de rechtbank in deze overweging in feite de liquidatiedoelstelling weer
wel koppelt aan de faillissementsprocedure. Een laatste argument van de werknemersorganisaties betrof het moment van de overgang: lag dat niet al vóór de faillietverklaring, nu
feitelijk al voor de faillissementsdatum overeenstemming over de overname was bereikt
en de faillietverklaring en de direct daarna volgende ondertekening van de doorstartovereenkomst niet meer dan een formaliteit vormde. Anders gezegd: volgens de bonden
lag het zwaartepunt van de verkoop van de activa van de vennootschappen van Heiploeg
voor de datum waarop het faillissement werd uitgesproken, waardoor het tijdstip van de
overgang voor de faillissementsdatum lag en aan de toepasselijkheid van de uitzondering
van artikel 7:666 BW niet wordt toegekomen. De rechtbank ging ook hierin niet mee, onder
verwijzing naar het zgn. Celtec-arrest van het Hof van Justitie EU uit 2005, waarin onder
meer werd overwogen dat het tijdstip van de overgang samenvalt met het moment waarop
de verkrijger de exploitatie van de onderneming van de vervreemder overneemt.92 Dat is
dus het moment van levering, welk moment veelal niet samen zal vallen met het moment
waarop de overeenkomst strekkende tot de overneming tot stand komt. Het tijdstip hangt,
aldus het Hof, niet af van instemming van de vervreemder, verkrijger, noch van die van de
werknemers of vakbonden. De datum van overgang van de exploitatie, oftewel de formele
datum van de 'change of control', is daarom beslissend, aldus de rechtbank en die datum
lag na de faillissementsdatum.93
6.4.3

De Smallsteps-zaak in eerste aanleg

Wat de rechter in de Heiploeg-zaak niet nodig vond, deed ruim een half jaar later de rechter
in de Smallsteps-zaak wel: vragen stellen aan het Europese Hof over de arbeidsrechtelijke
92
93

HvJ EU 26 mei 2005, JAR 2005/205 (Celtec).
Er is hoger beroep ingesteld, maar partijen hebben naar verluidt besloten het antwoord van
het HvJ EU in de Smallsteps-zaak af te wachten voordat in deze zaak inhoudelijk wordt voort
geprocedeerd. OUD.
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gevolgen van de in stilte voorbereide doorstart, de zgn. pre-pack.94 Kritiek op deze in
stilte voorbereide doorstart van een landelijk opererende kinderopvangorganisatie met
380 vestigingen en circa 3.500 werknemers kwam overigens niet alleen uit arbeidsrechtelijke hoek. In de media is uitgebreid aandacht besteed aan klachten van concurrenten die
zich overvallen voelden door de gang van zaken, nu de doorstarter (Smallsteps) gelieerd
was aan de in zwaar weer verkerende onderneming (Estro), de betrokken entiteit zelfs
speciaal ten behoeve van de overname was opgericht en bovendien niet serieus met andere
potentiële overnemers was gesproken. De gehanteerde methode, zo luidde de kritiek,
was niet transparant en zou (daardoor) concurrentievervalsend zijn, alsook nadrukkelijk
ten koste zijn gegaan van de koopprijs en dus van de opbrengst voor de gezamenlijke
schuldeisers. Helemaal fris leek het in deze kwestie inderdaad allemaal niet te zijn gegaan,
zo viel ook uit de aarzelingen van de uiteindelijke curator af te leiden (zie zijn eerste
verslag, geciteerd in r.o. 2.13 van het vonnis). Het ging immers om een doorstart met een
zgn. gelieerde partij, waarbij de (beoogd) curator zich bovendien flink voor het blok gezet
voelde, niet in de laatste plaats vanwege de dreiging dat, indien hij zich zou verzetten
tegen de beoogde doorstart, een groot aantal personen zich met de schadelijke gevolgen
van directe sluiting van vele kinderopvangverblijven geconfronteerd zou zien. Ik zou die
(potentiële) schade overigens wel enigszins willen relativeren: ook nu nog maakten ruim
honderd vestigingen geen deel uit van de doorstart, terwijl daar in de praktijk aanvaardbare
oplossingen voor schijnen te zijn gevonden, via alternatieve, tijdelijke opvang en ook via
latere overdracht door de curator van een aantal overige vestigingen aan derden. Hieruit
blijkt dat ook voor de kinderopvangvestigingen van Estro die geen onderdeel uitmaakten
van de voorbereide doorstart niet veel later alsnog een oplossing is gevonden; van serieuze,
specifieke schade of onverantwoorde maatschappelijke onrust, veroorzaakt door deze
vertraging, is in die gevallen niets gebleken. Voorts riep het feit dat Estro vlak voor de
pre-pack aanvraag haar statutaire zetel van Utrecht naar Amsterdam verplaatste omdat
de Rechtbank Midden-Nederland, anders dan de Amsterdamse rechtbank, om principiële
redenen niet wenste (en wenst) mee te werken aan pre-packs zo lang daar een wettelijk
basis voor ontbreekt, vragen op.
Ironie of niet, het was in deze zaak uitgerekend de Rechtbank Midden-Nederland die,
anders dan de Rechtbank Overijssel, prejudiciële vragen stelde. De rechter kwam met vier
vragen. De eerste drie vragen hingen met elkaar samen en kwamen – geparafraseerd – neer
op de vraag of artikel 7:666 BW ('de regels van overgang van onderneming zijn niet van
toepassing indien werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming
tot de boedel hoort') nog wel een richtlijnconforme implementatie van Richtlijn 2001/23/
EG behelst.95 De vierde vraag had betrekking op het tijdstip van een overgang: is daarvoor
beslissend het moment waarop feitelijk wilsovereenstemming over de overgang wordt
bereikt (ook als dat vóór het faillissement ligt), of het moment waarop de entiteit van de
verkrijgende ondernemer de onderneming daadwerkelijk gaat exploiteren (welk moment
na de faillietverklaring ligt)?
94
95
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Rb. Midden-Nederland 24 februari 2016, JAR 2016/64, m.nt. Van der Pijl en JOR 2016/147, m.nt.
Bouwens.
Interessant, want zeer kritisch ten aanzien van de incorrecte formulering van de prejudiciële
vragen, is de analyse van Peters en De Waele (zie Peters & De Waele, TRA 2018/12, p. 3-4).
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Het Smallsteps-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie96

Laat ik bij het eind beginnen: het Hof haalt – daar komt het kort samengevat op neer – een
streep door de Nederlandse pre-packpraktijk, door vast te stellen dat in zulke situaties
de in de richtlijn gegarandeerde bescherming van werknemers behouden blijft. Met
andere woorden, alle betrokken medewerkers gaan in een pre-pack van rechtswege mee
over naar de verkrijger. Dat maakt de pre-pack route bepaald minder aantrekkelijk. Het
bestaansrecht ervan staat op het spel.
Vanzelfsprekend rechtvaardigt dit arrest een grondige bespreking, waarbij ook de conclusie
van de Advocaat-Generaal (hierna: A-G) ruime aandacht zal krijgen. Voordat ik daartoe
overga constateer ik dat de uitspraak voor veel commotie in de Nederlandse rechtspraktijk
heeft geleid. Niet alleen is in de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel WCO-I
na het arrest "on hold" gezet, waar het aanvankelijk een hamerstuk zou moeten zijn,97 maar
ook zijn thans door het betrokken departement (Justitie &Veiligheid) bijeenkomsten met
praktijkjuristen en zgn. stakeholders (onder meer: curatoren, rechters, arbeidsrechtjuristen,
werkgevers- en werknemersorganisaties, banken) georganiseerd om in kaart te brengen wat
de gevolgen van dit arrest zijn voor de doorstart- c.q. pre-packpraktijk en het aanhangige
wetsvoorstel en 'hoe het nu verder moet'. Ook is in de literatuur al binnen zeer korte tijd
een – wat gerust genoemd worden kan: – golf aan commentaren op het arrest gevolgd.98
Hoewel toch moeilijk kan worden volgehouden dat de conclusie van de A-G en het arrest
zelf als een donderslag bij heldere hemel zijn gekomen – gezien de publicaties vanuit met
name arbeidsrechtelijke hoek tijdens onder meer de internetconsultatie betreffende het
toenmalige wetsontwerp WCO-I99 en in het nadien in de literatuur voortgezette debat100
– lijkt het arrest toch voor velen als een schok te komen. De commentaren zijn in inhoudelijk
opzicht zowel kritisch, als berustend: er is verzet tegen de oordeelvorming en motivering
van het Hof, maar even vaak wordt geconcludeerd dat aan het arrest onvermijdelijk
ingrijpende consequenties moeten verbonden. Bij de hierna volgende bespreking van de
conclusie en het arrest zullen deze commentaren besproken worden.
Allereerst wordt de conclusie van de A-G nader beschouwd.101
Interessant is om te beginnen dat hij in punt 4 van de conclusie constateert dat sprake
is van een veranderende "benadering" in het moderne insolventierecht (hij gebruikt hier
96
97
98

Een groot deel van deze paragraaf is in 2017 eerder als annotatie gepubliceerd in TRA 2017/95.
Zie: www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34218_wet_continuiteit.
Verstijlen, TvI 2017/21, Schaink, TvI 2017/22 (tevens in aangepaste vorm verschenen in ArbeidsRecht 2017/34); E. Loesberg, JAR 2017/189; L.G. Verburg, JOR 2017/217; Verburg, FIP 2017/334,
Hufman, TvO 2017/4, p. 183-188, N.M.Q. van der Neut, 'Pre-pack is overgang onderneming: hoe
nu verder?, TRA 2017/88, alsmede van Van der Pijl, TAO 2017/3.
99 Zie bijvoorbeeld de reacties van de Commissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van
Advocaten (Van Andel) en van de vakgroep arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam
(Hufman, Van der Pijl en Zaal) op www.internetconsultatie.nl/wet_continuiteit_ondernemingen_i.
100 Op de mogelijkheid dat Richtlijn 2001/23/EG van toepassing zou zijn in geval van de pre-pack is
onder meer gewezen in de volgende bijdragen: Van der Pijl, ArbeidsRecht 2013/38; Van der Ham,
ArbeidsRecht 2014/28; Hufman en Zaal 2014, p. 167-173; Hufman 2015, p. 104-108; Beltzer 2014,
p. 21 e.v. en Beltzer O&F 2015/1.
101 Concl. A-G Mengozzi, ECLI:EU:C:2017:241, bij HvJ EU 22 juni 2017 ECLI:EU:C:2017:489 (Smallsteps),
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bewust of onbewust niet de termen "doel" of " doelstelling", maar deze dringen zich in
de context nadrukkelijk op):
"4. Het succes van de pre-pack is het gevolg van een groeiende neiging in het moderne
insolventierecht om de voorkeur te geven aan benaderingen die, anders dan de klassieke
benadering die gericht is op liquidatie van de in moeilijkheden verkerende onderneming,
gericht zijn op de redding van de onderneming, althans het behoud van de economisch nog
levensvatbare onderdelen daarvan."

Dit is mijns inziens al een belangrijk startpunt: de "benadering" van het insolventierecht
is aan verandering onderhevig. Het is derhalve geen statisch fenomeen, maar kent een
dynamisch karakter. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is toch een wezenlijke constatering,
omdat zij ruimte voor flexibiliteit bij de oordeelvorming geeft, en misschien zelfs vereist,
bijvoorbeeld als (soms: decennia) oude jurisprudentie of regelgeving bij die oordeelsvorming
wordt betrokken.
Een tweede uitgangspunt dat de A-G met zoveel woorden formuleert, althans onder
de aandacht brengt is dat de richtlijn voorziet in een garantie van bescherming voor
werknemers.102 Dát is de hoofdregel, waarop in de vorm van artikel 5 van de richtlijn een
uitzondering is geformuleerd. Bij toepassing van die uitzondering dient er echter voor
gezorgd te worden, aldus de A-G, dat "juridische instrumenten zoals als de pre-pack" niet
gebruikt worden om "de bescherming te omzeilen die het Unierecht aan de werknemers
garandeert".103 In punt 61 van de conclusie werkt hij dit uit door te benadrukken dat de
uitzondering van artikel 5 lid 1 strikt moet worden uitgelegd. In lijn met de conclusie van
de A-G zegt het Hof hier in zijn arrest later het volgende over (omwille van de leesbaarheid
breng ik dat hier reeds naar voren):
"41. Aangezien artikel 5, lid 1, tot gevolg heeft dat de bescherming van werknemers in
bepaalde gevallen van overgang van een onderneming in beginsel niet geldt en daarmee
afwijkt van het hoofddoel van richtlijn 2001/23, moet die bepaling noodzakelijkerwijs strikt
worden uitgelegd (zie met betrekking tot artikel 3, lid 3, van richtlijn 77/187, zoals gewijzigd
bij richtlijn 98/50, arrest van 4 juni 2002, Beckmann, C-164/00, EU:C:2002:330, punt 29)
(onderstreping JvdP)."104

Hiermee zijn dus twee belangrijke uitgangspunten gegeven: (a) in het moderne insolventierecht is sprake van een veranderende benadering (die meer en meer is gericht op
voortzetting van de onderneming) en (b) de uitzondering van artikel 5 van de richtlijn
moet met het oog op de bescherming van werknemers strikt worden uitgelegd.
Dan vervolgt de A-G met een betrekkelijk grondige analyse van de eerdere arresten van het
Hof (de eerder aangehaalde en hiervoor door mij ook besproken arresten Abels, D'Urso,
Spano e.a.), hetgeen hem samenvattenderwijs brengt tot de volgende tussenconclusie:
102 De A-G maakt daarbij in de nrs. 9-12 onderscheid tussen drie vormen van bescherming: (1)
behoud van rechten bij een overgang van onderneming, (2) het opzegverbod wegens de overgang
en (3) de verplichting werknemers over een overgang te informeren en te raadplegen.
103 Concl. A-G Mengozzi, ECLI:EU:C:2017:241, bij HvJ EU 22 juni 2017 ECLI:EU:C:2017:489 (Smallsteps),
onder 6.
104 HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489, JAR 2017/189, m.nt. Loesberg.
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"53. Uit de analyse van die arresten volgt dat het Hof voor de vraag of de in richtlijn 77/187
– en thans in richtlijn 2001/23 – opgenomen bescherming van werknemers al dan niet van
toepassing was op een overgang in het kader van een procedure voor situaties waarin de
onderneming in moeilijkheden verkeert, twee criteria heeft vastgesteld, namelijk het doel
dat met de betrokken procedure wordt nagestreefd en de modaliteiten ervan, rekening
houdend met de doelstellingen van die richtlijn. Meer bepaald volgt uit de analyse van de
rechtspraak dat de uitsluiting van de bescherming uitsluitend gerechtvaardigd is indien de
betrokken procedure, rekening houdend met de doelstellingen en de modaliteiten ervan, de
liquidatie van het vermogen van de onderneming beoogt. Beoogt de betrokken procedure
daarentegen, gezien het doel en de modaliteiten ervan, de continuïteit van de exploitatie
van de onderneming, dan rechtvaardigt het sociaal-economisch doel ervan niet dat aan de
werknemers bij de overgang van de onderneming de rechten worden ontnomen die zij aan
die richtlijn ontlenen."

Dan maak ik kort een zijstap naar een vermeldenswaardige passage in de conclusie over
een niet onbelangrijk detail. Tijdens zijn analyse beslecht de A-G een discussiepunt in de
Nederlandse literatuur, namelijk de vraag of het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23
opgenomen vereiste dat het een procedure betreft “met het oog op de liquidatie van het
vermogen van de vervreemder” die “onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie”
staat, uitsluitend geldt voor soortgelijke procedures als de faillissementsprocedure, en
niet voor het faillissement als zodanig, of daarentegen toch juist ook betrekking heeft op
de faillissementsprocedure in, in dit geval, Nederland. Het laatste is het geval, volgens
de A-G, die constateert dat een andere uitlegging "immers duidelijk in strijd [is] met de
strekking van de rechtsoverwegingen van de arresten van 7 februari 1985, Abels (135/83,
EU:C:1985:55), en 25 juli 1991, d’Urso e.a. (C-362/89, EU:C:1991:326)," aangehaald in
de vorige voetnoot. Het Hof zal later dit standpunt zonder veel omhaal, althans zonder
uitgebreide motivering volgen. Ook voor de faillissementsprocedure als zodanig geldt
dus de eis dat deze procedure, wil zij 'profiteren' van de uitzondering van artikel 5 lid 1
van de richtlijn, gericht moet zijn op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder.
Dit geschilpunt is daarmee beslecht op een wijze waarin ik mij goed kan vinden, gezien
hetgeen ik daarover eerder in paragraaf 5.2 schreef.105
De eerdere tussenconclusie – het geciteerde punt 53 uit de conclusie – vormt voor de
A-G de opmaat een onderscheid te maken tussen enerzijds insolventieprocedures die,
evenals het faillissement, de liquidatie van het vermogen van de vervreemder beogen (deze
procedures worden uitdrukkelijk genoemd in lid 1 van artikel 5 en zijn uitgesloten van de
werkingssfeer van richtlijn 2001/23) en, anderzijds, insolventieprocedures (genoemd in
lid 2 van dat artikel) die, daar zij niet worden ingeleid met het oog op de liquidatie van het
vermogen van de vervreemder, leiden tot de voortzetting van de onderneming, aldus de
A-G.106 Hij voegt daar echter aan toe dat het lastig kan zijn in concrete gevallen te bepalen
of het nu om het één of om het ander gaat.107 Schaink is hier begrijpelijkerwijze kritisch
over in zijn annotatie onder de conclusie van de A-G: hij heeft moeite met het onderscheid
dat de A-G hier maakt, omdat naar zijn zeggen liquidatie "heel wel kan plaatsvinden van
de lopende onderneming die tot dat vermogen behoort."108 Anders gezegd: het is volgens
105
106
107
108

Zie ook de annotatie onder Rb. Overijssel 28 juli 2015, JAR 2015/220 (Heiploeg).
Conclusie A-G onder 54.
Conclusie A-G onder 55.
Punt 7 in de noot van Loesberg bij HvJ EU 22 juni 2017, JOR 2017/184 (Smallsteps).
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Schaink denkbaar dat verkoop c.q. overdracht van een onderneming (lees: voortzetting)
onderdeel uitmaakt van de liquidatie van het vermogen van de onderneming. Overigens
ziet de A-G dat ook wel in (zie punt 56 van de conclusie). Misschien daarom komt hij
daarna toch tot een poging de problematiek af te bakenen:
"57. Mijns inziens kan dienaangaande in het algemeen worden aangenomen dat een overgang
plaatsvindt in het kader van een procedure die de voortzetting van de onderneming beoogt,
wanneer die procedure precies bedoeld is of toegepast wordt om het operationele karakter
van de onderneming (of de levensvatbare onderdelen daarvan) veilig te stellen zodat de
waarde kan worden behouden die voortvloeit uit de ononderbroken voortzetting van de
exploitatie daarvan. Procedures die de liquidatie van het vermogen beogen, zijn daarentegen
niet ingevoerd om specifiek dat doel te verwezenlijken, maar zorgen enkel voor een zo hoog
mogelijke uitbetaling van de gezamenlijke schuldeisers."

Dit werkt de A-G vervolgens nader uit, waarbij hij erkent dat van een zekere overlapping
tussen beide doelen sprake kan zijn (en dus de zwart/wit-benadering ('het is óf liquidatie,
óf voortzetting') wordt genuanceerd):
"58. Uiteraard kan er sprake zijn van een zekere overlapping tussen het doel om het operationele karakter van het onderdeel van de overgedragen onderneming veilig te stellen en dat
om de uitbetaling van de gezamenlijke schuldeisers te maximaliseren. De waarde van een
onderneming die nog normaal operationeel is, is in de regel immers duidelijk hoger, zowel
wat de waarde van haar activa afzonderlijk genomen betreft als wat de waarde betreft die
dezelfde onderneming zou hebben indien bekend werd dat zij in een situatie van ernstige
financiële problemen verkeert. Het veiligstellen van het operationele karakter van het
levensvatbare onderdeel van een in moeilijkheden verkerende onderneming waardoor
potentieel een veel hogere prijs zal kunnen worden verkregen voor haar overdracht, kan
er dus voor zorgen dat de schuldeisers een hogere uitbetaling krijgen. In procedures die de
voortzetting van de onderneming beogen, vormt haar behoud echter het centrale element,
het ultieme doel van de procedure als zodanig of van de toepassing daarvan in concreto. In
procedures die de vereffening beogen, dient dat behoud daarentegen louter ter uitbetaling
van de schuldeisers (onderstreping JvdP)."

Volgens de A-G bestaat er dus verschil tussen procedures die voortzetting, respectievelijk
vereffening/liquidatie beogen. Bij laatstbedoelde soort procedures dient het behoud van
de onderneming louter om tot een maximale betaling van de schuldeisers te komen. Het
woord louter is door mij onderstreept om de aandacht er op te vestigen dat de lat erg hoog
wordt gelegd om tot die soort procedures gerekend te mogen worden. Een procedure zal
immers zelden 'louter' gericht zijn op de uitbetaling van schuldeisers, maar ten minste ook
andere (sub)doelstellingen nastreven. Dat is zelfs al het geval in de gewone Nederlandse
faillissementsprocedure (zonder pre-packcomponent), zo mocht eerder al uit een aantal
arresten van de Hoge Raad (Sigmacon II, Maclou) worden afgeleid.109 Ook dringt zich de vraag
op of binnen deze definiëring het überhaupt nog denkbaar is dat een doorstart, waarvan
per definitie de overgang van werknemers deel uitmaakt, binnen de liquidatiedoelstelling
109 Beltzer wierp veel eerder al de vraag op of het klassieke doel niet is geërodeerd en wees ook
op deze jurisprudentie van de Hoge Raad, volgens welke andere belangen (genoemd zijn onder
meer continuïteit van de onderneming en behoud van werkgelegenheid) dan het belang van
de gezamenlijke schuldeisers bij een zo hoog mogelijke liquidatieopbrengst moeten worden
meegewogen en zelfs kunnen prevaleren boven het belang van een individuele schuldeiser, zie
Beltzer, Vereffenen is niet liquideren: het formele doel van de insolventieprocedure en richtlijn
277/187, zie Beltzer, TvI 1998, p. 180-184.
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van de uitzonderingsbepaling van artikel 5 van de richtlijn valt. Met andere woorden: kan
binnen de benadering van de A-G wel sprake zijn van een situatie als beoogd in artikel 5?
Op deze vraag kom ik terug bij de bespreking van het arrest van het Hof.
Opmerkelijk is overigens dat alle tot nu toe besproken bespiegelingen van de A-G een
betrekkelijk algemene strekking hebben, en door hem dus lijken te zijn bedoeld voor alle
insolventieprocedures en niet specifiek voor de Nederlandse pre-pack. Ik baseer dit op het
nagenoeg ontbreken van op de pre-pack toegespitste opmerkingen in het thans besproken
deel van de conclusie110 en op het gegeven dat de A-G de conclusie vanaf nummer 65 wél
expliciet toespitst op de Nederlandse pre-pack.111
Ten aanzien van de Nederlandse pre-pack komt de A-G tot het oordeel dat het één procedure
betreft, bestaande uit twee fases: een voorbereidende fase, vóór de faillietverklaring, en een
onmiddellijk op de faillietverklaring volgende fase. De A-G kiest er dus niet voor te spreken
van een formele faillissementsprocedure die pas begint met de faillietverklaring, en die
'slechts' voorafgegaan wordt door een niet tot de procedure behorende informele voorfase.
De A-G concludeert vervolgens onomwonden dat het "geen twijfel [lijdt] dat zij (de A-G
bedoelt hiermee: de procedure die tot een pre-pack leidt, JvdP) niet kan worden ingedeeld
bij de klassieke procedures die gericht zijn op de liquidatie van de onderneming."112 De
klassieke faillissementsprocedure en de onderhavige procedure verschillen op een aantal
punten. Laatstgenoemde vindt altijd plaats op initiatief van de betrokken vennootschap
zelf (en kan niet door bijvoorbeeld schuldeisers worden ingeleid). Bovendien heeft,
aldus de A-G, de pre-pack-procedure in haar voorbereidende fase een volledig informeel
karakter, waarbij de beoogde curator en de beoogde rechter-commissaris geen enkele
formele bevoegdheid hebben en derhalve de officiële controle, zoals de A-G het noemt
in punt 82 van de conclusie, die gedurende een formele procedure van het faillissement
moet plaatsvinden, nagenoeg volledig haar betekenis verliest.
Daarmee komt de A-G tot zijn gezien het voorgaande niet erg verrassende conclusie
(Schaink gebruikte in dit verband de term 'omineus' in zijn annotatie):
"84. In het licht van de voorgaande analyse moet worden geconcludeerd dat een procedure
zoals die welke zich in Nederland heeft ontwikkeld en die tot de sluiting van een pre-pack
leidt, rekening houdend met het beoogde doel en de uitvoeringswijze ervan en ofschoon
deze ten dele kan plaatsvinden in het kader van een faillissementsprocedure, niet kan
worden aangemerkt als een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure met het
oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder onder toezicht van een bevoegde
overheidsinstantie in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23. Die procedure valt
derhalve niet onder de uitzondering in die bepaling. Dit betekent dat de in de artikelen 3 en
4 van richtlijn 2001/23 voorziene bescherming wel degelijk van toepassing is op de overgang
van een onderneming of van de nog levensvatbare onderdelen daarvan in het kader van
110 Met uitzondering van een korte beschouwing in de nummers 2-3 (met overigens vrij ruime
definitie van pre-pack, die door hem wordt bestempeld als – kort samengevat - de voorbereide
activa-transactie die eerst na faillietverklaring plaatsvindt) en een beschrijving van de voorliggende
casus.
111 Ook Schaink komt in zijn annotatie onder punt 9 tot deze conclusie, zie Schaink, TvI 2017/22.
112 De A-G verwijst vervolgens fijntjes (zij het niet als eerste) naar de naam van de Wet Continuïteit
Ondernemingen I, waarbij hij het standpunt van de Nederlandse regering dat de pre-pack gericht
is op liquidatie "eigenaardig" noemt (zie punt 77 en voetnoot 35 van de conclusie).
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een dergelijke pre-pack. Uit de omstandigheid dat de activiteit van de onderneming of van
de levensvatbare onderdelen daarvan na die overgang wordt voortgezet volgt immers dat
kan worden verklaard noch gerechtvaardigd dat de werknemers van die onderneming of
van de overgedragen onderdelen daarvan de rechten worden ontnomen die deze richtlijn
hun toekent."

Het woord was vervolgens aan het Hof en het Hof sprak: in het arrest van 22 juni 2017
kwam hij in feite tot dezelfde slotsom als de A-G. De eerste drie prejudiciële vragen van
de Rechtbank Midden-Nederland (door het Hof overigens enigszins geherformuleerd)
werden namelijk gezamenlijk als volgt beantwoord:
"Richtlijn 2001/23 (...), en met name artikel 5, lid 1, ervan, aldus moet worden uitgelegd dat
de door de artikelen 3 en 4 van die richtlijn gegarandeerde bescherming van werknemers
behouden blijft in een situatie zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin
de overgang van een onderneming plaatsvindt na een faillietverklaring in de context van
een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde pre-pack,
in het kader waarvan een door een rechtbank aangestelde “beoogd curator” met name
de mogelijkheden onderzoekt van een eventuele voortzetting van de activiteiten van die
onderneming door een derde en zich voorbereidt op handelingen die onmiddellijk na de
faillietverklaring moeten worden verricht teneinde die voortzetting te verwezenlijken. In
dat verband is niet relevant dat de pre-pack tevens de maximalisatie van de opbrengst van
de overdracht voor alle schuldeisers van die onderneming beoogt."

Het arrest is niet alleen aanzienlijk korter en bondiger,113 maar ook kiest het Hof voor een
iets andere insteek, al is de uitkomst geheel in lijn met het advies van de A-G. Het Hof
neemt zeer nadrukkelijk de tekst van artikel 5 lid 1 van de richtlijn tot uitgangspunt en
destilleert daaruit drie voorwaarden waaraan een insolventieprocedure moet voldoen
om als uitzondering op de hoofdregel ten aanzien van (toepasselijkheid van de regels
omtrent) de overgang van onderneming te kwalificeren. Het gaat om de volgende drie
cumulatieve voorwaarden:
1. De vervreemder moet verwikkeld zijn in een faillissementsprocedure of een soortgelijke
procedure;
2. Deze procedure moet zijn ingeleid met het oog op liquidatie van het vermogen van
de vervreemder;
3. De procedure moet onder toezicht staan van een bevoegde overheidsinstantie.
Over de eerste en de derde voorwaarde kan ik betrekkelijk kort zijn, het Hof is dat ook. Als
de pre-pack zijn beslag krijgt via een faillissement van de onderneming is aan de eerste
voorwaarde voldaan.114 En in de informele, niet bij wet geregelde pre-packfase kan niet
worden gezegd dat is voldaan aan de derde voorwaarde: de beoogd curator en de beoogd
rechter-commissaris beschikken formeel over geen enkele bevoegdheid en de procedure
staat derhalve, aldus het Hof, niet onder toezicht van een overheidsinstantie.115 Dat aan
113 Dat is uiteraard niet ongebruikelijk, maar toch valt op dat het Hof voor de inhoudelijke beantwoording van de vragen, inclusief herformulering daarvan, slechts vier pagina's nodig heeft (p.
9-12).
114 Er wordt wel kort gewezen op de mogelijkheid dat een aanwijzing van de beoogde curator in de
pre-packfase niet leidt tot een faillissement (in welk geval dus ook de uitzondering van artikel 5
lid 1 van de richtlijn zich niet voordoet), zie punt 76 van de conclusie van de A-G en r.o. 45 uit
het arrest van het hof.
115 Rechtsoverwegingen 53 tot en met 57 van het arrest.
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deze laatste voorwaarde alsnog kan worden voldaan door middel van (aanpassing van) de
Wet Continuïteit Ondernemingen I komt in de volgende paragraaf aan de orde. Overigens
is het goed om hier te wijzen op het feit dat het Hof niet volstrekt consequent is in zijn
terminologie-keuze voor wat betreft de pre-pack. Hij lijkt te doelen op de 'procedure' (in
lijn met hetgeen de A-G daarover opmerkte: de hier aan de orde zijnde procedure wordt
als één geheel gezien, met een pre-faillissementsfase en een faillissementsfase), maar
gebruikt soms ook de het begrip 'transactie'. Verburg wees daar ook op; onder verwijzing
naar andere taalversies van het arrest stelt hij dat het Hof met transactie doelt op de transactie inclusief de daaraan voorafgaande fase.116 Zijn conclusie lijkt mij juist en onderschrijf
ik. De A-G heeft wellicht het gebruik door het Hof van zowel de term 'procedure' als de
term 'transactie' in de hand gewerkt door al in punt 2 van zijn conclusie de pre-pack te
omschrijven als de 'transactie inzake de activa (...) die met behulp van een bewindvoerder
(...) vóór de inleiding van een insolventieprocedure (...) wordt voorbereid en normaliter
onmiddellijk na die inleiding wordt uitgevoerd". Al met al beschouw ik de discussie op
dit punt hooguit nog interessant in semantisch opzicht.
De tweede voorwaarde die het Hof stelt, verdient uitgebreidere aandacht. Allereerst mag
hier (nogmaals) vastgesteld worden dat ook voor de faillissementsprocedure geldt dat
moet worden nagegaan of deze is ingeleid met het oog op liquidatie van het vermogen
van de vervreemder. De geopperde alternatieve interpretatie van de tekst – als zou de
voorwaarde 'met het oog op liquidatie (...)' slechts betrekking hebben op zgn. soortgelijke
procedures, en niet op de faillissementsprocedure an sich – wordt nagenoeg genegeerd door
het Hof en is niet meer verdedigbaar gezien de wijze waarop het Hof hier de cumulatieve
voorwaarden formuleert.
Het Hof maakt vervolgens een uitgesproken onderscheid tussen twee procedures: zij die
worden ingeleid met het oog op liquidatie en zij die de voortzetting van de activiteit van
de betrokken onderneming beogen.117 Op dit punt verschil ik overigens van mening met
Verburg waar hij de (wat ik maar noem:) gewone faillissementsprocedure bij wijze van
presumptie en zonder enige nuance indeelt in de eerste groep.118 Niet alleen doet het Hof
zelf dit mijns inziens geenszins, maar bovendien lijkt het Hof juist het tegendeel open te
houden: ook als een gewone faillissementsprocedure gericht blijkt te zijn op voortzetting,
mogen de werknemers niet van hun rechten uit hoofde van de richtlijn beroofd worden.
Het Hof ziet echter ook in dat, gezien het betrekkelijk simpele onderscheid dat hij maakt in
r.o. 47, een nadere toelichting noodzakelijk is. Die geeft hij allereerst door beide 'oogmerken'
(voortzetting en liquidatie) in r.o. 48 nader te duiden:
"Wat de verschillen tussen die twee soorten procedures betreft, moet worden opgemerkt dat,
zoals de advocaat-generaal in de punten 57 en 58 van zijn conclusie heeft gepreciseerd, een
procedure de voortzetting van de activiteit beoogt wanneer zij bedoeld is om het operationele
karakter van de onderneming of van de levensvatbare onderdelen daarvan veilig te stellen.
Een procedure die de liquidatie van het vermogen beoogt, zorgt daarentegen voor een zo
hoog mogelijke uitbetaling aan de gezamenlijke schuldeisers."

116 Zie zijn annotatie bij HvJ EU 22 juni 2017, JOR 2017/217 (Smallsteps), punt 4.
117 HvJ EU 22 juni 2017, JOR 2017/217 (Smallsteps), r.o. 47.
118 Zie zijn annotatie bij HvJ EU 22 juni 2017, JOR 2017/217 (Smallsteps), punt 6.
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Om aansluitend, net als de A-G, te onderkennen dat een zwart/wit-benadering niet altijd
opgaat:
"Ook al is het niet uitgesloten dat er een zekere overlapping kan zijn tussen die twee doelen
die een bepaalde procedure nastreeft, het hoofddoel van een procedure die de voortzetting
van de activiteit van de onderneming beoogt, blijft in elk geval het behoud van de betrokken
onderneming."

Schaink stelt dat de laatste zin weinig houvast biedt, omdat er niet uit op te maken valt bij
welke mate van overlapping welke keus moet worden gemaakt.119 Ik begrijp hem hierin
wel: wanneer is iets nu het hoofddoel en wanneer niet? Dat het Hof ten aanzien van de
voorliggende casus er geen moeite mee heeft vast te stellen dat het hoofddoel hier gelegen
was in een snelle doorstart met levensvatbare onderdelen is niet verrassend, maar het
Hof koppelt zijn uiteindelijke oordeel wel vrij expliciet aan deze casuspositie, onder meer
door de hier bedoelde rechtsoverwegingen 49 en 50 te beginnen met respectievelijke "In
casu (...)" en "Onder deze omstandigheden (...)". Dat mag inherent zijn aan de prejudiciële
procedure in het algemeen, maar hierdoor resteert wel de vraag hoe het dan zit in andere
gevallen, hetgeen Verburg verleidt tot het verwijt aan het adres van het Hof dat "het
van empathie zou hebben getuigd een enkel passend woord te wijden aan de gewone
doorstartpraktijk."120 De zorg van Schaink ("bij welke mate van overlapping moet welke
keus [ten aanzien van het oogmerk van de procedure, JvdP] worden gemaakt?") wordt ten
slotte wel enigszins weggenomen doordat het Hof in r.o. 51 nog het volgende overweegt:
"Gezien de vaststelling in punt 48 van dit arrest, kan de omstandigheid dat de pre-pack tevens
gericht kan zijn op een zo hoog mogelijke uitbetaling aan de schuldeisers, niet tot gevolg
hebben dat deze hierdoor een procedure wordt die is ingeleid met het oog op de liquidatie
van het vermogen van de vervreemder in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23."

Dat gaat vrij ver en roept de vraag op of het Hof hier de ideeën van de A-G tot de zijne
maakt waar laatstgenoemde sprak over behoud van de onderneming dat louter gericht zou
moeten zijn op maximalisering van de opbrengst voor de schuldeisers, wil de uitzondering
van artikel 5 lid 1 van de richtlijn nog opgeld doen.121 In andere woorden, als ook maar
enigszins sprake is van een combinatie van doelstellingen (in welke verhouding ook)
moet de procedure worden aangemerkt als niet zijnde gericht op liquidatie. Dat gaat – als
gezegd – ver en misschien rek ik r.o. 51 te veel op. Als dat laatste niet het geval is, kom ik
opnieuw tot de vraag of dan nog wel situaties denkbaar zijn waarin zich de uitzondering
van artikel 5 lid 1 voordoet (waar dat in de casuspositie van het Abels arrest ruim dertig
jaar geleden wél het geval was). Dan zou artikel 5 lid 1 van de richtlijn in feite tot dode
letter zijn verworden.

119 Schaink, TvI 2017/22.
120 Zie punt 12 in zijn noot bij het arrest HvJ EU 22 juni 2017, JOR 2017/217 (Smallsteps).
121 Punt 58 van de conclusie van de A-G.
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Gevolgen van het Smallsteps-arrest

6.4.5.1

Gevolgen – algemeen

6.4.5.2

Hoe nu verder? De teerling is geworpen, aldus Verburg in de openingszin van zijn annotatie
onder dit arrest.122 De vraag is vervolgens wel, om bij de aangehaalde zegswijze aan te
knopen, welke troepen nu precies de Rubicon oversteken. Zijn alle doorstarts door dit arrest
'besmet', ook als er geen beoogd curator aan te pas is gekomen en het dus geen pre-pack
betreft? Hoe zit het met de door een surseance voorafgegane faillissementsdoorstart?
En als zelfs daar geen sprake van is, maar een benoemde curator van meet af aan zijn
best doet de onderneming grotendeels te behouden door deze door te verkopen, is dan
nog wel sprake van een procedure die gericht is op liquidatie van het vermogen van de
vervreemder, of is van die insteek van de curator het gevolg dat van rechtswege al het
betrokken personeel mee overgaat naar de eventuele doorstarter? Uit het arrest kunnen
naar mijn mening geen spijkerharde bevestigende dan wel ontkennende antwoorden
op deze vragen worden afgeleid. Ik kom hier de volgende paragrafen op terug. Allereerst
ga ik in op de vraag wat het arrest betekent voor de deze Smallsteps-zaak zelf: voor de
werknemers, de curator, de doorstarter en UWV.
6.4.5.2

Gevolgen – betrokkenen zaak-Smallsteps

Er zijn veel spelers direct of indirect betrokken bij deze individuele zaak: de vijf procederende werknemers, alsmede hun collega's (zowel degenen die een arbeidsovereenkomst
met Smallsteps zijn aangegaan, alsook degenen die in dezelfde vestigingen werkten maar
aan wie geen arbeidsovereenkomst werd aangeboden), werknemersvertegenwoordiger
FNV, de curator, de doorstartende entiteit Smallsteps, de Nederlandse Staat en UWV.123
De zaak is inmiddels geschikt. Dat betekent dat de misschien wel belangrijkste vraag
die ter beantwoording voorlag aan de Rechtbank Midden-Nederland, namelijk of hij,
met de antwoorden van het Hof op de prejudiciële vragen in de hand, artikel 7:666 BW
richtlijnconform kan interpreteren of niet, nu geen antwoord komt.124 Niettemin is het
zinvol hier toch enige aandacht aan te besteden. Vaststaat immers dat richtlijnen (anders
dan bijvoorbeeld verordeningen) geen directe, horizontale werking hebben. Particulieren,
ondernemingen daaronder begrepen, kunnen niet rechtstreeks rechten aan de inhoud van
een richtlijn ontlenen; het is aan de lidstaten ervoor te zorgen dat de richtlijnen tijdig en
correct in nationale regelgeving wordt vervat. Daarbij mag een rechter nationale regels
weliswaar richtlijnconform interpreteren, maar de ruimte die hij daarbij heeft kent een
grens: de rechter mag niet zover gaan dat de uitleg 'contra legem' is, hetgeen onder meer
het geval is als sprake is van strijdigheid met het rechtszekerheidsbeginsel. Dit is in de
literatuur aldus geduid dat richtlijnconforme interpretatie in strijd is "met de rechtszekerheid
indien deze een verandering in het nationale recht teweeg zou brengen die de rechter
122 HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489, JOR 2017/217 (Smallsteps).
123 De mogelijkheid dat ook betrokkenen bij andere pre-packs uit de afgelopen jaren rechten aan
dit arrest kunnen ontlenen zal in dit hoofdstuk terloops aan de orde komen.
124 Voor een grondige analyse van deze problematiek, met aandacht voor het arbeidsrechtelijk
perspectief, zij verwezen naar: Even, TAP 2012/3.
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door middel van het bestaande recht niet vermag te bereiken, maar die door middel van
een wetswijziging verwezenlijkt behoort te worden."125 Hieromtrent is voorts betoogd
dat nationaal recht niet richtlijnconform kan worden uitgelegd als "door die uitleg een
particulier wordt getroffen met een negatieve uitkomst waarop deze niet bedacht hoefde
te zijn."126 Als richtlijnconforme uitleg in het licht van het voorgaande niet mogelijk is, kan
dat leiden tot overheidsaansprakelijkheid, in dit specifieke geval dus van de Nederlandse
staat, omdat deze dan de richtlijn niet (correct) heeft geïmplementeerd.127 Met het oog
op toekomstige aansprakelijkstellingen, zou dat nu reeds, bij wijze van noodverband,
tot een aanpassing van artikel 7:666 BW kunnen leiden, door in de tekst onder a. het
tekstdeel "in staat van faillissement is verklaard" te vervangen door: "verwikkeld is in een
faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure die gericht is op liquidatie van het
vermogen van de vervreemder."128
Overigens is het in principe aan de nationale rechter alles binnen zijn macht te doen bepalingen van nationaal recht in overeenstemming met de betrokken richtlijn te interpreteren.
En die verstrekkende verplichting geldt in het bijzonder voor een implementatiewet van
een richtlijn, zoals hier het geval is.129 Hierbij attendeer ik op het uitgangspunt van de
Hoge Raad dat, zo mag uit het Albron-arrest uit 2013 worden afgeleid, niet snel sprake is
van een succesvol beroep op het rechtszekerheidsbeginsel.130 Hufman schrijft daarover:
"De Hoge Raad overwoog namelijk in r.o. 3.2.4. dat Albron aan de wettekst en de parlementaire geschiedenis niet het vertrouwen heeft kunnen ontlenen dat de wet niet anders dan
op de door haar voorgestane wijze kan worden uitgelegd. Ook de omstandigheid dat de in
de lagere rechtspraak gevolgde opvatting in het algemeen ook in de Nederlandse rechtswetenschappelijke literatuur werd aangehangen, legde volgens de Hoge Raad geen gewicht
in de schaal. Met andere woorden: zowel de wettekst, als de parlementaire geschiedenis,
de lagere rechtspraak en de literatuur hoeven indien nodig niet in de weg te staan aan een
andersluidende richtlijnconforme interpretatie. Het argument dat de tekst van de richtlijn
er toch echt op wees dat de faillissementsprocedure onder de uitzondering zou vallen - dat
is immers formeel een procedure waarin het vermogen van de vervreemder wordt geliquideerd - hoeft dus niet doorslaggevend te zijn."131

Deze boeiende samenvatting brengt haar tot de conclusie dat artikel 7:666 BW desalniettemin niet richtlijnconform kan plaatvinden en dat derhalve de rechtbank "tegen de grens van
contra legem gaat aanlopen." Ik begrijp haar redenering, maar ben het er niet mee eens. De
letterlijke tekst van het relevante deel uit artikel 7:666 BW luidt: "De artikelen 662 tot en
met 665 en 670 lid 8 zijn niet van toepassing op de overgang van onderneming indien (...)
de werkgever in staat van faillissement is verklaard (...)." Hufman ziet eigenlijk geen ruimte
dit niet ook op de tot in de details voorbereide transactie in het kader van een pre-pack
procedure toe te passen, nu ook in die gevallen immers aan de voorwaarde is voldaan dat
125 Wissink 2001, p. 172.
126 Prinssen 2004, p. 188.
127 Uitgebreider over (de grenzen van) het rechtzekerheidsbeginsel en het beginsel van bescherming
van gewettigd vertrouwen: Peters & De Waele, TRA 2018/12.
128 Zie voor een vergelijkbare suggestie: Zwemmer 2014, in Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid
(33 818): commentaar en aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA.
129 Hufman, TvO 2017/4, p. 183-188.
130 HR 5 april 2013, JAR 2013/125, m.nt. Beltzer.
131 Hufman, TvO 2017/4, p. 183-188.
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de werkgever "in staat van faillissement" is verklaard. Ik zou daar zelf toch iets ruim(hartig)
er naar willen kijken, met in het achterhoofd het gegeven dat de Hoge Raad ook in Albron
erg veel ruimte voor dergelijke interpretatie gaf, daarbij onderkennend dat niet alleen
de tekst maar ook het doel daarvan van belang is. En daar zie ik de mogelijkheid voor de
rechtbank om tot richtlijnconforme interpretatie te komen: met de term faillissement zoals
hier gebruikt is nadrukkelijk beoogd, niets meer en niets minder, de toenmalige richtlijn
(uit 1998) te implementeren, waarin, onder verwijzing naar het Abels-arrest uit 1985, aan
de liquidatiedoelstelling (ter onderscheiding van op voortzetting gerichte procedures)
doorslaggevende betekenis werd toegekend. De Nederlandse wetgever had immers toen de
vernieuwde richtlijn werd aangenomen, of op een later moment, gezien de ontwikkeling
die het faillissementsrecht doormaakte, kunnen kiezen voor vergelijkbare terminologie als
de richtlijn zelf, zoals letterlijke overname in artikel 7:666 BW, van de bewoordingen uit de
richtlijn, te weten dat de werkgever "verwikkeld is in een faillissementsprocedure of een
soortgelijke procedure die gericht is op liquidatie van het vermogen van de vervreemder").
Als een faillissementsprocedure niet (meer) aan die laatste eis voldoet, en dat zou zonder
meer kunnen worden gezegd van de figuur van de voorbereide doorstart (pre-pack), valt
de situatie niet meer onder de werkingssfeer van deze uitzondering. Ik weeg hier mee
dat ook een particulier (in dit geval: de vennootschap Smallsteps) wist of kon weten dat
sprake was van een discutabele, en multi-interpretabele situatie (al was het maar omdat
hier in het debat, inclusief internetconsultatie, meermaals op is gewezen).
Als de rechter tot de door mij voorgestane richtlijnconforme uitleg132 komt (bij gebreke
waarvan de pijlen zullen moeten worden gericht op het aansprakelijk stellen van de Nederlandse Staat) dan hebben de procederende werknemers (en FNV) beet. Of dat ook voor
de overige, achtergelaten Estro-medewerkers geldt, is de vraag, nu zij de vernietigbaarheid
van de opzegging door de curator niet zullen hebben ingeroepen. Hurenkamp stapt daar
vrij achteloos, maar mijns inziens, gezien de feitelijke gegevens die uit de openbare
faillissementsverslagen kunnen worden afgeleid, wel verdedigbaar overheen omdat de
doorstart in kwestie al voor de opzeggingen door de curator lijkt te zijn geëffectueerd,
waardoor de curator nadien niet meer bevoegd was tot opzegging over te gaan.133 Vraag
is dan nog ten aanzien van loonvorderingen of de werknemers zich beschikbaar hebben
gesteld voor het verrichten van werkzaamheden. Zij zouden dat in ieder geval alsnog
kunnen doen, en zodoende aanspraak op doorbetaling van loon vanaf dat moment maken
en/of op betaling van de transitievergoeding (en een billijke vergoeding?) als Smallsteps
alsnog hun arbeidsovereenkomst zou (kunnen) beëindigen. Eindeloze complicaties zijn
hier denkbaar: wat als werknemers inmiddels een werkkring elders hadden geaccepteerd,
al dan niet met een lager salaris dan destijds bij Estro gold (en na de doorstart dus bij
Smallsteps)? En wat zou het gevolg zijn van een beëindiging van die arbeidsovereenkomst
voor de sluimerende arbeidsverhouding met Smallsteps, herleeft dan de arbeidsverhouding met Smallsteps toch alsnog? Wat zijn de consequenties van de WW-uitkering die
tussentijds van UWV is ontvangen? Een andere complicatie die de curator van Estro (en
daarmee de gezamenlijke schuldeisers) mogelijk goed zal doen, is erin gelegen dat hij
zich jegens UWV op het standpunt kan stellen dat het met een regresvordering op basis
132 Tot een vergelijkbare conclusie kwamen Peters & De Waele, TRA 2018/12.
133 Hurenkamp, TvI 2017/21.
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van de loongarantieregeling bij hem aan het verkeerde adres is. UWV had immers de
werknemers niet hoeven uitbetalen maar hen naar Smallsteps moeten doorverwijzen met
hun loonaanspraken. Dit is overigens een gegeven dat in veel gevallen zal opspelen, ook in
toekomstige discussies over de vraag of een doorstart wel of niet te maken heeft met de
regels omtrent overgang van onderneming: neemt UWV de loonbetalingsverplichting over
of verwijst het de werknemers door naar de doorstarter, onder verwijzing naar Smallsteps?
Dit zijn ingewikkelde vragen, met als extra complicerende factor dat het om grote aantallen
gevallen gaat (met mogelijk telkens andere casusposities). Dit vormt een even ongewis als
onvermijdelijk neveneffect van het arrest, ook voor werknemers.
6.4.5.3

Gevolgen – voor de doorstartpraktijk134

Van de commentatoren is Loesberg het luchtigst in zijn inschatting van de gevolgen van
het arrest voor de doorstart- c.q. pre-packpraktijk. In zijn annotatie houdt hij ook nu nog
de mogelijkheid open dat een doorstart via een pre-pack wordt gerealiseerd, terwijl toch
geen sprake is van toepasselijkheid van de regels van overgang van onderneming:
"Een pre-pack is mijns inziens nog steeds mogelijk, in gevallen dat het faillissement onvermijdelijk is en reorganisatie buiten faillissement niet tot de mogelijkheden behoort. De stille
bewindvoerder dient daarbij “de handen vrij te houden”. Eerst na de faillietverklaring dient
de curator te beslissen of het voor de faillietverklaring uitgewerkte doorstartscenario dient
te worden geëffectueerd dan wel de voorkeur wordt gegeven aan een alternatief scenario.135

Dit gaan mij en vele anderen te ver. Hurenkamp begint zijn commentaar bijvoorbeeld met
de zin: "De pre-pack is niet meer."136 Dat mag erg kort door de bocht worden genoemd, maar
feit is dat de bedoeling van zo'n pre-pack nu juist is snel, om niet te zeggen onmiddellijk
na de faillietverklaring, te komen tot een operationele voortzetting van de onderneming.
Het idee dat curator en rechter-commissaris zich werkelijk pas na de faillietverklaring
zouden buigen over een doorstartscenario, een mogelijkheid die Loesberg openhoudt,
lijkt mij illusoir. Zo meen ik ook dat de casuspositie in de Heiploeg-zaak, waarin na de
faillietverklaring een dag zou zijn dooronderhandeld voordat de overname overeenkomst
kon worden getekend, geen afdoende bescherming biedt tegen de gevolgen van het
Smallsteps-arrest. Een alternatieve opvatting zou ook aanleiding geven tot mijns inziens
ongewenste, geconstrueerde scenario's, waarin curator en doorstarter voor de vorm nog
een beperkt aantal dagen na het faillissement 'dooronderhandelen'; hiervan mag de
juridische houdbaarheid ernstig betwijfeld worden en – belangrijker – het miskent de
motivering en dan met name de principiële benadering van het onderscheid 'voortzetting/
vereffening' van het Hof.137

134 Nadat dit onderzoek is afgesloten (per 1 juni 2018) zijn op 17 juli 2018 uitspraken in hoger beroep
gedaan in twee in deze paragraaf besproken zaken: Hof Amsterdam 17 juli 2018, JAR 2018/216
(Bogra) en Hof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem) 17 juli 2018, JAR 2018/218 (Heiploeg),
m.nt. Van der Pijl. Voor de eerste nadere beschouwing van deze arresten wordt verwezen
naar: N.Q.M. van der Neut, 'De doorstartpraktijk na Smallsteps: door het "oog" van de naald?',
ArbeidsRecht 2018/40 en J. van der Pijl, 'Doorstart van de doorstart?', TAP 2018/267.
135 HR 23 augustus 2017, JAR 2017/187.
136 Hurenkamp, TvI 2017/21.
137 Ik doel hier met name op r.o. 47-48 uit het arrest.
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Verstijlen lijkt zich overigens nog geen zorgen te maken over de doorstart die volgt op
een faillissement dat "uit de lucht komt vallen."138 Hij stelt dat het arrest tot het merkwaardige resultaat leidt dat een doorstart kán vanuit faillissement, "mits de curator en de
rechter-commissaris hun beslissingen maar onvoorbereid nemen, in de chaos die eigen
is aan de begintijd van het faillissement." Ik waag het deze stellige bewering in twijfel te
trekken, nu ik met name de overwegingen 47 en 48 van het arrest weinig geruststellend
vind: het mag een kwestie van close reading zijn, maar ik lees hier niet met zoveel woorden
in dat als beslissend criterium wordt genoemd dat het faillissement respectievelijk de
doorstart voorafgaand aan het faillissement is voorbereid. Nee, het gaat daarentegen om
het oogmerk waarmee de procedure is ingeleid; of wel of niet uitgebreide voorbereidingen
aan het formele faillissement zijn voorafgegaan is naar mijn mening strikt genomen niet
doorslaggevend.139 Overigens moet aan Verstijlen toegegeven worden dat hij vervolgt
met de opmerking dat mogelijk per transactie zal moeten worden nagegaan of de regels
voor overgang van onderneming moeten worden toegepast (hetgeen hij, mijns inziens
terecht, niet ten goede ziet komen aan de rechtszekerheid, noch aan de effectiviteit van
faillissementen). Ook Hurenkamp acht de onvoorbereide doorstart nog mogelijk, al baseert
hij zich daarbij gemakshalve op voornoemde opinie van Verstijlen.
Verburg durft in zijn annotatie geen voorspellingen te doen, maar laat het bij het benadrukken van de ernst van de situatie. Wel wijst hij op de vanzelfsprekende, maar toch ook
belangrijke constatering dat verkoop van onderdelen onder omstandigheden niet hoeft te
kwalificeren als overgang van onderneming in de zin van de artikelen 7:662 e.v. BW (dus
afgezien van de hier aan de orde zijnde problematiek). Te denken valt dan aan transacties
in kapitaalsintensieve sectoren (te onderscheiden van arbeidsintensieve), waarbij personeel
veelal niet van rechtswege geacht wordt mee over te gaan. Verburg noemt bovendien het
opknippen van de onderneming in kleine stukjes, zodat niet gesproken kan worden van
een (of meer) overgang(en) van onderneming als bedoeld in artikel 7:662 BW. Hij gebruikt
hierbij de term "atomisering van onderdelen".140 Schaink ten slotte is het voorzichtigst,
door niet uit te sluiten dat zelfs een volstrekt onvoorbereide doorstart zou kunnen lijden
onder de gevolgen van het Smallsteps-arrest. Nieuwe procedures met prejudiciële vragen
lijken hem onvermijdelijk en ik deel die opvatting.141
Ik voeg hieraan toe dat met name in gevallen waarin tijdens surseance gesproken wordt over
een mogelijk doorstart (die vervolgens wordt geëffectueerd via de band van het faillissement)
de risico's op claims van werknemers die 'niet mee mogen' immens zijn. Dan is weliswaar
aan zowel de eerste alsook – in tegenstelling tot de casus in de Smallsteps-zaak – aan de
derde voorwaarde van het Hof in Smallsteps voldaan, maar zal veelal alsnog evident een
probleem ontstaan met betrekking tot de tweede voorwaarde. Niettemin lijkt ook hier een
case-by-case-benadering noodzakelijk. Er zijn immers ook hier verschillende varianten
denkbaar: als tijdens de surseance de doorstart wordt overeengekomen en zijn beslag krijgt
138 Verstijlen, TvI 2017/20.
139 Zie in dit verband ook Everhardus en Ultee, TAO 2017/2. Zij wijzen op de mogelijkheid onafhankelijke
financieel deskundigen ten tijde van de aanvraag van een pre-pack of van het eigen faillissement
te betrekken bij de vraag of werkelijk sprake is van insolventie.
140 Verburg, annotatie bij JOR 2017/217, punt 11.
141 Schaink, TvI 2017/22. Paragraaf 4.
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via een faillissement met aansluitende doorstart zal dat sneller tot toepasselijkheid van
de richtlijn leiden dan in het ook voorkomende geval dat de bewindvoerder al snel tijdens
de surseance duidelijk wordt dat 'er geen redden meer aan is', waarna het faillissement
volgt, met pas vanaf dat moment een inventarisatie door de curator naar de verschillende
opties, waaronder de verkoop van onderdelen van de onderneming.
Een eerste voorbeeld van een post-Smallsteps-doorstart in de rechtspraak is inmiddels
bekend: de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 12 oktober 2017 in de zgn.
Bogra-zaak.142 De kwestie speelt zich pal na het arrest van het Hof van Justitie af. Eind juni
2017 schrikken de eigenaren van uitvaartkistenleverancier Bogra vermoedelijk flink. Een dag
nadat de rechtbank zijn medewerking heeft verleend aan een pre-pack, onder meer door
het aanwijzen van een beoogd curator, hier nog stille bewindvoerder genoemd, haalt het
Hof van Justitie van de EU met zijn Smallsteps-arrest de uitgebreid besproken streep door
de Nederlandse pre-packpraktijk. Het lijkt er sterk op – niet alle feiten worden duidelijk
uit de beschikking – dat daarop in overleg met de beoogd curator wordt gekozen voor een
'switch' van de pre-pack naar een gewone doorstart. Ruim een week na de aanvang van
de pre-packprocedure wordt op eigen aangifte het faillissement uitgesproken. Weliswaar
start dan een openbaar biedingsproces, maar als koper komt de kandidaat uit de bus die al
in de pre-packfase met de eigenaren sprak en het bedrijf bezocht. In het eerste openbare
faillissementsverslag wordt met geen woord meer gerept over de pre-pack insteek. Dat
is bepaald niet transparant en ook in strijd met de bedoeling van de wetgever, gezien de
verplichting tot openbare verslaglegging die in dergelijke gevallen voortvloeit uit het
nieuwe artikel 366 lid 3 en 4 Fw (nieuw), onderdeel van de hierna nog te bespreken Wet
Continuïteit Ondernemingen I, op het moment van deze uitspraak aanhangig bij de Eerste
Kamer. Die transparantie ontbreekt ook ten aanzien van de vraag waarom nu juist voor deze
overnamekandidaat is gekozen. Uit publicaties in de media lijkt te mogen worden afgeleid
dat door een concurrent een financieel aanzienlijk aantrekkelijker aanbod is gedaan, maar
een toelichting over het hoe en waarom ontbreekt. Wel put de curator zich in zijn eerste
verslag uit in het meermaals benadrukken van het (soms zelfs: 'uiterst') 'langdurige en
intensieve onderhandelingstraject' dat hij met de verschillende kandidaten heeft doorlopen.
De (beoogd) rechter-commissaris keurt dit alles probleemloos goed, en datzelfde doet, zo
blijkt uit deze uitspraak, de rechtbank – zij het uitgebreider gemotiveerd – ook.
Waar spitste deze kwestie zich nu op toe? In Smallsteps is geoordeeld dat bij een pre-pack
de regels omtrent overgang van onderneming van toepassing zijn en blijven. In zijn arrest
omschrijft het Hof (in r.o. 14) de in Nederland ontwikkelde pre-packpraktijk – en het is voor
een goed begrip van belang dat nogmaals te citeren – als een met medewerking van de
beoogde curator voorafgaand aan het faillissement voorbereide activa-transactie die direct na
het uitspreken van het faillissement ten uitvoer wordt gebracht. Vergelijkbare terminologie
vinden we in het uiteindelijke antwoord van het Hof op de prejudiciële vragen, waarin hij
de pre-pack in de context plaatst van een doorstart die onmiddellijk na de faillietverklaring
wordt verwezenlijkt. Mag uit het gebruik door het Hof van de door mij gecursiveerde
woorden nu worden afgeleid dat indien een doorstart niet direct of onmiddellijk na de
142 Rb. Noord-Holland (ktr.) 12 oktober 2017, JAR 2017/281, m.nt. Van der Pijl. Delen uit deze annotatie
zijn hier, soms in licht aangepaste vorm, overgenomen.
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faillietverklaring plaatsvindt alsnog geprofiteerd wordt van de uitzondering van artikel 5
lid 1 van Richtlijn 2001/23/EG, te weten dat de regels omtrent overgang van onderneming
buiten toepassing mogen blijven? Voor het antwoord op die vraag moet nauwkeuriger naar
het arrest worden gekeken. Voor toepassing van de betreffende uitzondering in de richtlijn
is vereist, dat de procedure wordt ingeleid "met het oog op liquidatie van het vermogen
van de vervreemder"; een procedure die voortzetting van de activiteit van de betrokken
onderneming beoogt, voldoet daarentegen, aldus het Hof in r.o. 47, "vanzelfsprekend" niet
aan die voorwaarde. Het Hof werkte dit, zoals eerder gestipuleerd, uit door woorden te
wijden aan de verschillen en overlappingen tussen beide "oogmerken" (liquidatie versus
voortzetting), waarbij wordt vastgesteld dat, als het hoofddoel is gericht op behoud van
de activiteit, de procedure is gericht op voortzetting. Pas daarna verbindt het Hof aan
deze algemene, niet per se aan pre-packs verbonden redenering, alsnog voor de pre-pack
de consequentie dat daarvan zonder meer het hoofddoel is gelegen in behoud van de
onderneming. Ik ben van mening dat hieruit niet mag worden geconcludeerd dat als een
gepre-packte doorstart niet onmiddellijk op de faillietverklaring volgt, maar zoals hier
ruim twee weken later, de doorstart daarmee 'buutvrij' is, integendeel. Vanzelfsprekend
ziet het antwoord van het Hof uitsluitend op de voorliggende pre-packcasus; dat is nu
eenmaal inherent aan het karakter van prejudiciële vragen die geen betrekking mogen
hebben op andere niet in de zaak zelf aan de orde zijnde casusposities. Aan de algemene
overwegingen mag echter zeker een ruimere strekking worden verbonden en het valt
te betreuren dat de rechtbank in de voorliggende zaak niet tot dezelfde conclusie komt.
Alles wijst in deze zaak op het behoud van de onderneming, zowel de aanvraag van de
pre-pack en de mededelingen die in die fase aan medewerkers zijn gedaan ("Continuïteit
staat voorop", aldus de bestuurders, zie het citaat in r.o. 2.9 van de beschikking; ik vraag
mij dan af: kan het duidelijker?), alsook het gegeven dat de onderneming na faillissement
daadwerkelijk door de curator is voortgezet (dat de voortzetting mede gericht was op een
hogere verkoopopbrengst is niet relevant, aldus r.o. 51 in Smallsteps) en dat alle inspanningen
gericht waren op een doorstart. Het zou ook merkwaardig zijn als het enkel in acht nemen
van een korte wachttijd na een voorbereide doorstart alsnog tot een 'ovo-vrije' overname
zou leiden. En waar ligt dan de grens: bij twee weken, bij één week, bij een paar dagen?
Dit lokt misbruik uit. Overigens had de 'wachttijd' nog een ongelukkig neveneffect voor
de werknemers: de verzettermijn van acht dagen (artikel 10 Fw) was op het moment van
de doorstart verstreken, hetgeen de aanpak van misbruik zal hebben belemmerd. In dit
verband valt voorts op dat de werknemers met hun op misbruik gebaseerde, subsidiaire
vordering bij de doorstarter aan het verkeerde adres waren; het is immers de vraag in
hoeverre de net opgerichte vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld dan wel dat zij
misbruik van (welke?) bevoegdheid zou hebben gemaakt. Dergelijke vorderingen worden
in de regel tegen de oorspronkelijke werkgever en diens bestuurder ingesteld. Tegen de
uitspraak is hoger beroep ingesteld en naar het arrest, en mogelijk zelfs in deze of andere
procedure te stellen prejudiciële (vervolg-)vragen en daarop volgende antwoorden van
het Hof van Justitie wordt, dat zal duidelijk zijn, met belangstelling uitgekeken.
Het wachten op nadere arresten van uiteindelijk ook het Hof zal echter niet alleen lange
tijd duren (met mogelijk een jarenlange verlamming van de doorstartpraktijk als gevolg),
maar heeft toch ook iets weg van het welbekende konijn dat bewegingloos de op hem af
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razende auto afwacht. Dat konijn zou ik graag in beweging brengen met de al eerder door
anderen143 geopperde oplossingsrichting: aanvaard alsnog de toepasselijkheid van regels
omtrent overgang van onderneming in (alle) faillissementssituaties. In ons omringende
landen is dat al het geval, waarbij het mogelijk is te voorzien in andere, verzachtende
maatregelen om de doorstart (met haar positieve gevolgen) aantrekkelijk te houden.144
De richtlijn biedt hiervoor ruimte in artikel 5 lid 2, door te bepalen dat verplichtingen die
voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten en verschuldigd zijn uit de periode voorafgaand
aan de overgang niet mee overgaan naar de verkrijger, alsook door de mogelijkheid te bieden
in overleg met de werknemersvertegenwoordiging arbeidsvoorwaarden te versoberen om
de werkgelegenheid veilig te stellen.145 Ik kom hier meer concreet in de slotparagraaf van
dit hoofdstuk op terug met een tekstvoorstel voor een wettelijke regeling.
6.5

Wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I

In het wetsvoorstel waarin een wettelijk kader wordt geschapen voor de pre-pack146 is
naar mijn mening onvoldoende geanticipeerd op een eventueel 'pre-pack-onvriendelijk'
oordeel van het Europese Hof. Het voorstel stuitte reeds in een internetconsultatiefase
op fundamentele kritiek, niet alleen uit arbeidsrechtelijke hoek,147 maar ook van de kant
van bijvoorbeeld de Commissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.148 Zijdens deze commissie werd erop gewezen, dat niet bij voorbaat vaststaat dat
de doorstartpraktijk (inclusief de werkgelegenheid) ernstig te lijden zou hebben onder
toepasselijkheid van de richtlijn, ook in geval van faillissement:
"Naar die schade en hinder heeft echter geen empirisch onderzoek plaatsgevonden. De indruk
is dat het met die schade en hinder wel meevalt en dat bedrijven of gedeelten daarvan die
levensvatbaar zijn ook in de huidige faillissementspraktijk door middel van een “doorstart”
kunnen worden voortgezet."149

Er wordt ook naar mijn mening te snel aangenomen dat toepassing van de richtlijn
overgang van onderneming, ook in faillissement, 'ernstige' (aldus het Hof van Justitie in
1985 (Abels)) of zelfs 'fatale' (aldus de A-G in zijn conclusie in de SWO-zaak uit 2014150)
gevolgen voor de kans op een doorstart zal hebben. Uit de ons omringende landen, waar

143 Ik noem hier nu: Bouwens, Roozendaal en Bij de Vaate, TAP 2016/172, en - in zijn commentaar
op het Smallsteps-arrest - Bouwens, TRA 2018/13, p. 14 e.v.
144 Uitgebreid hierover, naast de bijdragen van de auteurs uit de vorige voetnoot: Hufman 2015,
p. 255-257.
145 Aldus ook: Hufman, TvO 2017/4, p. 183-188.
146 Wet Continuïteit Ondernemingen I; dit wetsvoorstel is, geamendeerd, aangenomen door de
Tweede Kamer op 13 juni 2016, Kamerstukken II 2015/16, 34 218 nr. 9, d.d. 21 juni 2016 en thans
in behandeling bij de Eerste Kamer. Uit informele geluiden valt af te leiden dat de wet mogelijk
niet lang na afronding van dit promotieonderzoek wordt aangenomen.
147 Zie de gepubliceerde bewerking van een van die bijdragen: Hufman en Zaal 2014.
148 Het oorspronkelijke conceptwetsvoorstel en de 15 reacties daarop in de internetconsultatiefase
zijn te vinden op: www.internetconsultatie.nl/wet_continuiteit_ondernemingen_i.
149 Aldus punt 2.3 uit het advies van de adviescommissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde
van Advocaten (onder voorzitterschap van mr W.M.J. van Andel).
150 Concl. A-G Spier, ECLI:NL:PHR:2014:582, bij HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1649.
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de richtlijn wel geheel of gedeeltelijk blijft gelden als een onderneming failliet gaat, blijkt
dit in elk geval niet.151
De Commissie vervolgt haar advies:152
"In het voorontwerp is voorzien dat de beoogd curator een bindende verklaring zal kunnen
afleggen waarin hij verklaart onder welke voorwaarden redelijkerwijs verwacht mag worden
dat hij na de faillietverklaring de onderneming zal vervreemden op voet van artikel 101 Fw. Een
dergelijke verklaring is – ook volgens de MvT – niet anders te duiden dan als een verklaring
dat de curator de onderneming verkoopt op de bedongen voorwaarden behoudens interventie
van buitenaf. De overeenkomst waarbij de onderneming van de schuldenaar wordt verkocht
komt aldus materieel tot stand vóór het faillissement. Na het openen van het faillissement
rest nog slechts het “tekenen bij het kruisje” door de curator. De rechter-commissaris heeft
naar moet worden aangenomen zijn toestemming al vóór het faillissement gegeven, en
deze goedkeuring wordt na het faillissement nog slechts geformaliseerd. Met deze gang
van zaken wordt het formele toezicht tijdens het eigenlijke faillissement voor wat betreft
de verkoop en overdracht van de onderneming vrijwel geheel uitgehold. Het is denkbaar
en goed verdedigbaar dat, wanneer het zwaartepunt van en het toezicht op de transactie
zozeer vóór het faillissement is gelegen als bij de “pre-pack” het geval is, de rechter tot de
conclusie komt dat in dat geval de Richtlijn wel degelijk van toepassing is. In de literatuur is er
voorts voor gewaarschuwd dat ook het nadrukkelijke continuïteitstreven dat bij de pre-pack
voorop staat tot gevolg kan hebben dat de Richtlijn van toepassing is. Die waarschuwing is
terecht, en al helemaal wanneer de continuïteit van de aan de doorstartende onderneming
verbonden werkgelegenheid als belang is aangevoerd bij het verzoek om aanwijzing van
een beoogd curator."

Overigens is nadien in het definitieve wetsvoorstel de bindende verklaring waarnaar
is bovengenoemd advies wordt verwezen verdwenen.153 Het uiteindelijke wetsvoorstel
en de bijbehorende memorie van toelichting leken wat verder dan het aanvankelijke
voorontwerp weg te willen blijven van toebedeling van al te substantiële, specifieke
taken en bevoegdheden aan de beoogd curator, alsook van het verbinden van een zeker
definitief karakter aan de voorafgaand aan de faillietverklaring gemaakte 'afspraken' met
de doorstarter. Ook is in de memorie van toelichting erg veel gewicht toegekend aan de
voordelen die in zijn algemeenheid verbonden zouden zijn aan de (stille) voorbereiding
van een faillissement,154 en minder aan de arbeidsrechtelijke aandachtspunten, al is de
hier aan de orde zijnde richtlijn-problematiek wel aan de orde geweest. Feit is echter dat
in de memorie van toelichting nogal overtuigd de nu door het Europese Hof gelogenstrafte
stelling is betrokken dat de pre-pack van de richtlijn overgang van onderneming niets te
duchten zou hebben.
In het wetgevingsproces bij WCO-I is nadien in zowel de Tweede als de Eerste Kamer
wel enige aandacht besteed aan de (mogelijkheden tot verbetering van de) positie van
werknemers en meer in het bijzonder ook aan de rol van de ondernemingsraad en de
151 Zie in rechtsvergelijkende zin: Hufman 2015, die de situatie in België en Duitsland onderzocht:
en: Bouwens, Roozendaal en Bij de Vaate 2015, die de situatie in respectievelijk België, Duitsland,
Frankrijk en Engeland in kaart brachten.
152 Deze passage is tevens integraal geciteerd door Rb. Midden-Nederland inzake Smallsteps, r.o. 2.5.
153 Artikel 365 Fw (van het wetsontwerp), met de titel "Taken en bevoegdheden beoogd curator of
beoogd bewindvoerder" is niet in het eindelijke wetsvoorstel teruggekeerd.
154 Kamerstukken II 2014/15, nr. 3 (MvT), p. 5 e.v.
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werknemersorganisaties. Vaststaat dat verplichtingen uit hoofde van de WOR en de WMCO
ook in faillissement gelden. Dat betekent bijvoorbeeld dat een besluit tot doorstart veelal
adviesplichtig is (artikel 25 WOR), ook na een pre-packfase. De reguliere procedureregels
van artikel 26 WOR met bijbehorende (wacht-) termijnen botsen echter met de naadloze
doorstart, tenzij de OR al in de pre-pack-fase in de besluitvorming wordt meegenomen en
bereid is af te zien van zijn formele rechten. Ik betreur het overigens dat in het wetsvoorstel
niet voorzien is in een expliciete verplichting de OR direct te informeren en/of te raadplegen in geval van een pre-pack. De nu in het wetsvoorstel opgenomen bepalingen zijn te
vrijblijvend en er wordt te veel aan de praktijk overgelaten. Dat dit niet werkt bewijst het
feit dat de raadplegingsverplichting uit de WMCO pas door curatoren pleegt te worden
nageleefd sinds in 2012 een sanctie op niet-naleving in de wet is opgenomen, te weten
vernietigbaarheid van de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Ik laat de letterlijke
tekst van deze bepalingen uit het wetsvoorstel hier nu verder onbesproken, omdat in het
hoofdstuk 8 (over medezeggenschap) meer specifieke aandacht zal worden besteed aan
de positie van met name de ondernemingsraad bij pre-packs. Opmerkelijk is wel dat de
positie van werknemers eigenlijk uitsluitend in hier bedoelde medezeggenschapsrechtelijke
zin aan de orde is geweest. Ontslagrechtelijk georiënteerde aandacht voor de positie van
(individuele) werknemers is er niet, en specifieke regels terzake maken van dit wetsvoorstel
geen deel uit.
Hoe dan ook staat na het Smallsteps-arrest vast dat het gevolg van een pre-pack is dat
de regels omtrent overgang van onderneming van toepassing zijn. Dat betekent dat een
doorstarter zich moet realiseren dat alle werknemers (voor zover zij deel uitmaken van
de overgedragen economische eenheid die wordt geacquireerd), hun arbeidsvoorwaarden
behouden en dat hij aansprakelijk is voor de nakoming van arbeidsrechtelijke verplichtingen
van vóór het faillissement.
De eerste opmerking die ik daarover wil maken betreft de tekst van het eerste lid van het
nieuwe artikel 363 Fw, waarvan de tweede en derde volzin als volgt luiden:
"(...) De schuldenaar dient bij zijn verzoek ten aanzien van zijn specifieke situatie aannemelijk
te maken dat deze voorbereiding meerwaarde heeft. Meerwaarde wordt geacht aanwezig te
zijn indien kan worden aangetoond dat de voorbereiding de schade voor de betrokkenen bij
het eventuele faillissement in zodanige mate kan beperken of de kans op een verkoop van
rendabele onderdelen van de door de schuldenaar gedreven onderneming na de eventuele
faillietverklaring tegen een zo hoog mogelijke verkoopprijs en met behoud van zoveel mogelijk
werkgelegenheid in zodanige mate kan vergroten, dat dit opweegt tegen de omstandigheid
dat de voorbereiding in stilte plaatsvindt (onderstreping JvdP)."155

De onderstreepte zinsnede lijkt uit te gaan van de onjuiste, want achterhaalde veronderstelling dat mogelijk een deel van de werknemers achterblijft. Daar kan tegenin worden
gebracht dat ook nu nog, bij een pre-pack waarop de regels omtrent overgang van onderneming van toepassing zijn, slechts onderdelen van de onderneming deel uit kunnen
maken van de doorstart, waardoor ook in die gevallen slechts in beperkte mate sprake is
van behoud van werkgelegenheid. Zo geredeneerd kan ook nu nog worden volgehouden

155 Kamerstukken I 2015/16, 34 218, nr. A.
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dat een pre-pack meerwaarde kan hebben omdat daarmee de kans op behoud van zoveel
mogelijk werkgelegenheid wordt vergroot.
De tweede opmerking is breder van aard en betreft de vraag wat nu nog het nut van deze
wet is. Hierover kan ik betrekkelijk kort zijn: het nut van de wet is geminimaliseerd. Bij voor
het overige gelijkblijvende regels zal in het gros van de voor een pre-pack in aanmerking
komende gevallen worden afgezien van een verzoek aan de rechtbank, zoals dat in de
nieuwe wet is voorzien. Gevolg is immers dat daarmee direct het voordeel dat mogelijk
aan een andere vorm van doorstart kleeft (namelijk dat de richtlijn niet van toepassing
is) wordt prijsgegeven. Dat zal onomstotelijk leiden tot marginalisering van de pre-pack.
Uitsluitend in gevallen waarin aan het beperken van grote maatschappelijke onrust meer
waarde wordt toegekend (denk aan deconfiture van een ziekenhuis) en/of het geval
waarin het personeel probleemloos in zijn geheel mee over kan gaan, kan de pre-pack nog
interessant zijn. Het is de vraag of een gemarginaliseerde wet dan nog zin heeft, zeker nu
deze blijkens de memorie van toelichting zo nadrukkelijk gemotiveerd was door (ook) de
mogelijkheid voor werkgevers in geherstructureerde c.q. gereorganiseerde vorm door te
laten gaan. Het lijkt mij omwille van de wetgevingskwaliteit en de rechtszekerheid beter
dat eerst wordt nagegaan voor welke oplossingsrichting de wetgever nu, na Smallsteps,
gaat kiezen.
6.6

Na de doorstart: de arbeidsrechtelijke gevolgen

Na de overname ontstaat op het eerste oog een nieuwe situatie voor de werknemer die
mee overgaat naar de verkrijgende ondernemer; de werknemer krijgt immers een nieuwe
arbeidsovereenkomst aangeboden, maar is alles wel zo nieuw? In hoeverre werkt het oude
dienstverband door in de nieuwe rechtsverhouding? Aan de hand van zes deelonderwerpen
wordt op deze materie ingegaan.
6.6.1

Proeftijd

In welke gevallen kan een proeftijd worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst
tussen de doorstarter en de werknemer? Een eerste antwoord op deze vraag kan worden
gevonden in het met de Wwz per 1 juli 2015 ingevoerde artikel 7:652 lid 8, aanhef en
sub e BW, dat als volgt luidt:
"Elk beding waarbij een proeftijd is overeengekomen is nietig, indien:
(...)
Het beding is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer
en een ander werkgever die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moet
worden de opvolger van de vorige werkgever te zijn."

Met de invoering van dit artikellid is rechtspraak van de Hoge Raad uit 1986 gecodificeerd:
het zgn. Slijkkoord/Hekkema-arrest.156 Daarin heeft de Hoge Raad toegelicht aan welke criteria
moet zijn voldaan, wil sprake zijn van opvolgend werkgeverschap in hier bedoelde zin:

156 HR 24 oktober 1986, NJ 1987, 296, m.nt. Stein.
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"Dat laatste (gedoeld wordt op de nietigheid van het proeftijdbeding, JvdP) zal in de regel
het geval zijn indien enerzijds de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden
en verantwoordelijkheden eist als de vorige overeenkomst, anderzijds tussen de nieuwe
werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door de laatste op
grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden
en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever."157

Dit dubbele criterium vereist dus enerzijds dat het – geparafraseerd – om nagenoeg
dezelfde werkzaamheden gaat, en anderzijds dat tussen de oude en de werkgever zekere
banden bestaan. Dat geldt dus ook in faillissement als het om een doorstart gaat. Een
voorbeeld van een geval waarin de proeftijd nietig werd geacht betreft een uitspraak van de
Voorzieningenrechter in Groningen uit 2014.158 Daarin werd het gegeven dat de voormalige
leidinggevenden ook na de doorstart de feitelijk leidinggevenden van de werknemer
bleven (al waren zij na het faillissement geen aandeelhouder meer) van doorslaggevende
betekenis geacht en opvolgend werkgeverschap aangenomen, waardoor niet opnieuw
een geldige proeftijd overeen kon worden gekomen. Het is dus beslissend of de nieuwe
werkgever, al dan niet indirect, inzicht heeft in de kennis en kunde van de werknemer.
Dit dubbele criterium is nadien, in het Van Tuinen/Wolters-arrest uit 2012, ook door de
Hoge Raad van toepassing verklaard bij de beoordeling of sprake was van opvolgend
werkgeverschap in de zin van de ketenregeling van artikel 7:668a lid 2 BW, maar bij de
invoering van de Wwz is het 'zodanige-bandencriterium' uiteindelijk geschrapt uit de
definitie van het begrip opvolgend werkgeverschap. Ten aanzien van de proeftijd is dit
echter niet gebeurd, zodat moet worden aangenomen dat dit criterium nog altijd dient te
worden gehanteerd bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van een proeftijdbeding
in een opvolgende arbeidsovereenkomst.
Voor faillissementssituaties is niet voorzien in een uitzondering, zodat het ervoor moet
worden gehouden dat genoemd criterium ook gehanteerd moet worden in geval van een
doorstart. Indien het bij de nieuwe arbeidsovereenkomst om geheel andere werkzaamheden
gaat, is een proeftijd weer wel mogelijk, net als buiten faillissement, omdat dan geen
sprake is van opvolgend werkgeverschap 'ten aanzien van de verrichte arbeid', zoals de
wettelijke regel voorschrijft.159
6.6.2

Ragetlie-regel en ketenregeling

Een volgende, in het voorgaande al aangeroerde vraag betreft de ruimte die een doorstarter
nog heeft om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met de werknemer van de
gefailleerde onderneming aan te gaan. Daarbij speelt zowel artikel 7:667 lid 4 en 5 BW een
rol, als artikel 7:668a lid 1 en 2 BW. Beide regelingen bespreek ik afzonderlijk, waarin ik
aandacht besteed aan de vraag hoe een eventuele botsing tussen beide moet worden geduid.
Alvorens daartoe wordt overgegaan, maak ik nog een belangrijke kanttekening. De hier
besproken regels vinden in het kader van dit onderzoek voornamelijk hun belang waar
het de vraag betreft of sprake is van opvolgend werkgeverschap. Aan dat aspect wordt
157 HR 24 oktober 1986, NJ 1987, 296, m.nt. Stein., r.o. 3.1 (vierde alinea).
158 Rb. Noord-Nederland (ktr.) 24 juli 2014, JAR 2014/233 (Wind Transport).
159 In gelijke zin: Hufman 2015, p. 101.
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echter niet toegekomen indien een doorstart wordt gekwalificeerd als een overgang van
onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW.160 Als van dat laatste sprake is, wordt aan
het vraagstuk van opvolgend werkgeverschap niet meer toegekomen (hooguit komen dan
onder omstandigheden de Ragetlie-regel van artikel 7:667 lid 4 BW en de ketenregeling
als bedoeld in artikel 7:668a lid 1 BW in beeld). Niet in de laatste plaats is dit van belang
met het oog op de hiervoor zo uitgebreid besproken problematiek (Smallsteps), waarbij
het onder omstandigheden in toenemende mate denkbaar lijkt te worden dat in bepaalde
gevallen een doorstart toch beschouwd moet worden als transactie waarop de regels van
overgang van onderneming van toepassing zijn. In die gevallen is (dus) geen sprake meer
van de hier te bespreken problematiek aangaande de kwalificatie van het opvolgend
werkgeverschap.
6.6.2.1

Ragetlie-regel (7:667 lid 4 en 5 BW)

Artikel 7:667 lid 4 BW schrijft voor dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die
aansluitend op of na een tussenpoos van niet meer dan zes maanden volgt op een beëindigde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet van rechtswege eindigt, tenzij die
eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op een rechtsgeldige wijze is beëindigd,
waaronder, aldus dit artikellid, ook de opzegging door de curator van de failliete werkgever
wordt begrepen.161 Het maakt hierbij niet uit wat de aard van de werkzaamheden in beide
arbeidsovereenkomsten is: de regel geldt ongeacht of de arbeid nu verschilt of hetzelfde
is.162 Dat betekent dat het een curator dus vrij staat nadat hij de arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd heeft opgezegd (waartoe hij in de regel direct na de faillietverklaring, met
machtiging van de rechter-commissaris overgaat) een nieuwe arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd met de werknemer aan te gaan. Dit komt geregeld voor, bijvoorbeeld als
dat na inventarisatie van de situatie door de curator in het belang van de boedel worden
geacht. Die nieuwe arbeidsovereenkomst eindigt dan dus van rechtswege. Het belang
hiervan mag overigens bij de huidige stand van zaken in wetgeving en jurisprudentie
worden gerelativeerd, nu het meer voor de hand ligt dat een curator de voorkeur geeft
aan een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat hij deze, weliswaar
met inachtneming van een opzegtermijn, gemakkelijk (want niet gehinderd door de
verplichting voorafgaande toestemming voor de opzeggen aan UWV te vragen) op een
door hem gewenst moment mag opzeggen.163
Artikel 7:667 lid 4 BW ziet dus op dezelfde werkgever. De curator wordt in zekere zin
vereenzelvigd met de "oude" werkgever en moet niet worden beschouwd als opvolgend
werkgever. Voor de doorstarter is daarentegen lid 5 van artikel 7:667 BW van belang, nu
dit het voorgaande artikellid van overeenkomstige toepassing verklaart indien:

160 Bouwens, SMA 2007/3, p. 101-108.
161 Dit wordt de Ragetlie-regel genoemd vanwege het feit dat regel door de Hoge Raad geformuleerd
is in de zaak met de naam Ragetlie/SLM, HR 4 april 1986, NJ 1987/678.
162 Verhulp, in T&C Arbeidsrecht, artikel 7:667 BW, aant. 6.
163 In hoofdstuk 4 heb ik er overigens voor gepleit ook de curator te verplichten voorafgaande
toestemming voor opzegging van UWV te verkrijgen indien twee maanden na de faillietverklaring
zijn verstreken. In dat geval is deze bepaling van artikel 7:667 lid 4 BW relevanter voor de praktijk.
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"(...) eenzelfde werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers
die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer,
redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger
te zijn."

Lid 5 is bedoeld om de werknemer te beschermen, ook in het geval hij bijvoorbeeld heeft
ingestemd met beëindiging met wederzijds goedvinden van zijn arbeidsovereenkomst met
de ene werkgever (ook weer: bijvoorbeeld) binnen een concern om vervolgens hetzelfde
werk voor een zustervennootschap te gaan verrichten, maar dan op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zo zou een werknemer van zijn ontslagbescherming
worden beroofd en daarvoor wil dit artikellid een stokje steken. In wezen bevat lid 5 echter
een betrekkelijk werknemersonvriendelijk element: als het bij de nieuwe werkgever,
zoals de doorstarter, om andere werkzaamheden gaat, kan ook reeds om die reden een
bepaaldetijdscontract met de werknemer gesloten worden.
In zoverre kan de doorstarter onder omstandigheden langs twee routes van deze regeling
profiteren:
1. hij mag de werknemer, na opzegging door de curator van diens arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd, een contract voor bepaalde tijd aanbieden dat, mits het om
andere werkzaamheden gaat, na het verstrijken van de tijd van rechtswege eindigt; en
2. hij mag, zelfs in het (toegegeven: betrekkelijk academische) geval de arbeidsovereenkomst anders dan door opzegging door de curator is geëindigd (bijvoorbeeld omdat
de werknemer zelf voorafgaand of direct na het faillissement van zijn werkgever
heeft opgezegd),164 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de werknemer
aangaan, ook weer als dat tenminste andere werkzaamheden betreft. De naar alle
waarschijnlijkheid ten faveure van werknemers bedoelde beperking van het begrip
opvolgend werkgeverschap werkt hier (onbedoeld) averechts.
6.6.2.2

Ketenregeling

Artikel 7:668a lid 1 BW geeft de zgn. 3-2-6-regel: een werkgever en een werknemer kunnen
een keten van maximaal drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd aangaan, mits deze
tezamen (inclusief eventuele tussenpozen) niet een periode van twee jaar165 overschrijden,
waarbij slechts een nieuwe keten kan worden gestart als de keten met een periode van
tenminste zes maanden wordt onderbroken.166 Artikel 7:668a lid verklaart deze regeling
van overeenkomstige toepassing op:
"(...) elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende
werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de
werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden
elkaars opvolger te zijn."

164 HR 20 december 2013, JAR 2014/34 (Pekel/Witte).
165 Volgens het Regeerakkoord 2017, Vertrouwen in de toekomst, van 10 oktober 2017, zal overigens
het aantal jaren waarbinnen tijdelijke contracten kunnen worden gesloten worden verlengd van
twee naar drie jaar, p. 23.
166 Hiervan kan bij cao in beperkte mate worden afgeweken, aldus artikel 7:668a lid 5 BW.
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Dit is voor de doorstart een belangrijke bepaling. Allereerst heeft de Hoge Raad vastgesteld
in zijn arrest Isik/Boekenvoordeel, dat artikel 7:668a BW ook van toepassing is tijdens
faillissement, en daarmee dus ook op de doorstart, zo overweegt hij in r.o. 3.3:167
"Anders dan ingevolge artikel 7:666 BW het geval is met artikel 7:663 BW, is van artikel 7:668a
BW de toepasselijkheid niet uitgesloten voor het geval van faillissement."

Daarbij valt op dat de Hoge Raad hier, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Europese Hof
in het Abels-arrest, kiest voor de eerder aangestipte redenering: 'er is geen wettelijk
uitzondering voor faillissementssituaties, dus geldt de regel ook tijdens faillissement.'
Inhoudelijk was voorts het volgende van belang. De betrokken werkneemster, Isik, had op
basis van twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gewerkt bij Octagon BV, dat failliet
ging. De curator zegde de arbeidsovereenkomst op. De onderneming werd uit de failliete
boedel overgenomen door Boekenvoordeel BV, bij wie Isik in dienst trad. Isik stelde zich
op het standpunt dat op grond van artikel 7:668a lid 2 BW een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd was ontstaan. Boekenvoordeel bestreed dit, stellende dat de ketenregeling
van artikel 7:668a BW toepassing mist na faillissement, temeer nu de arbeidsovereenkomst
door de curator rechtsgeldig was opgezegd. Bovendien zou artikel 7:668a lid 2 BW alleen
beogen misbruik door draaideurconstructies tegen te gaan, dus constructies waarbij de
formele werkgever wel, maar de materiële werkgever niet wisselt. De Hoge Raad verwierp het middel. Uit artikel 7:666 BW volgt immers, als hierboven aangehaald, niet dat
artikel 7:668a lid 2 BW uitgesloten is van toepassing op de overgang van de onderneming
indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel
behoort. Artikel 7:668a lid 2 BW is bovendien naar aard en strekking, zo overwoog de Hoge
Raad, niet beperkt tot voorkoming van misbruik via de zogenoemde ‘draaideurconstructies’,
dus kon ook in een geval als het onderhavige (waarin van misbruik geen sprake was en het
ging om een concurrerende marktdeelnemer die de onderneming overnam van de curator)
leiden tot de conclusie dat sprake was van opvolgend werkgeverschap.168
Ten tweede mag uit de tekst van lid 2 worden afgeleid dat in geval van opvolgend werkgeverschap (anders dan in gevallen met één en dezelfde werkgever, waarop lid 1 ziet) alle
arbeidsovereenkomsten, ook die voor onbepaalde tijd, worden meegeteld in de keten.169 Dat
betekent dat in geval van een doorstart een verkrijgende onderneming al snel te maken
krijgt met het maximum van twee jaar van lid 1; immers ook de volledige looptijd van het
voorafgaande dienstverband voor onbepaalde tijd telt mee. Dit beperkt de mogelijkheden
voor de doorstarter voor wat betreft het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd aanzienlijk.
Ten derde zijn de mogelijkheden voor de doorstarter ook om een andere reden inmiddels
beperkt. De Hoge Raad had in 2012170 namelijk aanvankelijk nadere invulling gegeven
aan de definitie van opvolgend werkgeverschap door aan te sluiten bij de vergelijkbare
167
168
169
170

HR 14 juli 2006, JAR 2006/190, NJ 2007, 110, m.nt. Verhulp.
Zie in gelijke zin Rb. Oost-Brabant (ktr.) 17 juli 2007 (509843/07-4345, niet gepubliceerd).
Zie in dit verband ook: HR 2 december 2016, JAR 2017/16 (Leerorkest).
HR 11 mei 2012, JAR 2012/150 (Van Tuinen/Taxicentrale Wolters).
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definitie uit het arrest over de proeftijd uit 1986 (Slijkoord/Hekkema).171 Daarmee werd
het 'zodanige-bandencriterium' nu ook geïntroduceerd voor de ketenregeling. Dit bood de
doorstarter betrekkelijk veel ruimte om van artikel 7:668a BW gebruik te maken, met name
indien tussen hem en de gefailleerde werkgever niet zodanige banden bestonden tussen
de nieuwe en de oude werkgever dat het "door de laatste op grond van zijn ervaringen met
de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid
ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever." Met andere woorden, een
niet-gelieerde concurrent had geen last van de oude dienstverbanden.172 Dat deze alinea
tot nu toe grotendeels in de verleden tijd is geschreven houdt verband met de invoering
van de Wwz per 1 juli 2015.
Aanvankelijk beoogde de Wwz op dit punt geen wijzigingen,173 maar de wetgever (lees:
Minister Asscher) bedacht zich tijdens het parlementaire proces en vond die aanvankelijke
criteria (uit Van Tuinen/Wolters) bij nader inzien te beperkt.174 Aan artikel 7:668a lid 2 BW
werd de zinsnede 'ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de
werknemer' toegevoegd. Uit de toelichting bij de nota van wijziging valt af te leiden dat
niet specifiek aan de situatie van de doorstarter is gedacht, maar is vooral aangeknoopt
bij het voorbeeld van de van eigenaar veranderende concessie, waarna de werknemer
"meeverhuist" naar de nieuwe werkgever. Daaraan voegt de minister in de toelichting op
deze nota van wijziging toe:
"Van opvolgend werkgeverschap is uiteraard geen sprake als de werknemer op eigen initiatief
dezelfde arbeid bij een nieuwe werkgever gaat verrichtten. De aanleiding voor het overgaan
naar een nieuwe werkgever is dan immers niet gelegen bij een van de werkgevers."

Dit roept wel de vervolgvraag op wat precies onder 'aanleiding' wordt verstaan. Als
een doorstarter alle werknemers attendeert op vacatures en de werknemer solliciteert
daarop en wordt voor hetzelfde werk als hij bij failliet verrichtte aangenomen, lag dan
de aanleiding niet bij de nieuwe werkgever? Hier ligt het gevaar op de loer dat misbruik
van deze 'escape' wordt gemaakt doordat constructies worden opgetuigd om het initiatief maar bij de werknemer te laten liggen. Overigens is de vraag of de nieuwe, strikte
definitie van opvolgend werkgeverschap niet een tegengesteld effect sorteert aan wat zij
beoogde: te vrezen valt dat doorstarters, voor zover zij in het post-Smallsteps tijdperk
nog keuzevrijheid hebben, nu juist bij voorkeur niet in zee zullen gaan met het oude
personeel van de gefailleerde werkgever, al houdt dat vooral ook verband met de in een
volgende paragraaf te bespreken verschuldigdheid van de transitievergoeding, ook over
de 'oude' dienstjaren. Om die reden zou ik ervoor willen pleiten wel terug te gaan naar
het 'zodanige-bandencriterium' in de definitie van artikel 7:668a BW. Dat leidt ertoe dat
171 Een suggestie die eerder al werd gedaan door Bouwens 2007/3, p. 101 e.v.
172 Voorbeelden van jurisprudentie omtrent uitleg van het 'zodanige-bandencriterium': Rb. Amsterdam (ktr.) 28 februari 2013, JOR 2013/221, m.nt. Loesberg, Rb. Amsterdam (ktr.) 13 mei 2013,
JAR 2013/147, Hof 's-Hertogenbosch 28 januari 2014, ECLI:GHSHE:2014:172, Rb. Limburg (ktr.)
3 september 2014, JAR 2014/251 en Hof ‘s-Gravenhage 18 oktober 2016, JAR 2016/298, m.nt. Van
der Pijl.
173 Aldus de artikelsgewijze toelichting in de memorie van toelichting, Kamerstukken II 2013/14,
33818, nr. 3, p. 95-97.
174 Zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 8, p. 14-16 (nota van wijziging).
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'gelieerde' doorstarters wel geconfronteerd worden met de vroegere dienstjaren, maar de
'vreemde' verkrijger (zoals een concurrerende marktdeelnemer) niet. Ik kom ook hierop
terug bij de bespreking van de transitievergoeding door de doorstarter bij een later ontslag.
Ik sluit deze paragraaf af met een opmerking over het overgangsrecht. Er is enige discussie
ontstaan over de vraag hoe na 1 juli 2015 moest worden omgegaan met een opvolging
van werkgevers die voor die datum had plaatsgevonden. Moest daarbij nog de toenmalige
toets (van Van Tuinen/Wolters) worden aangelegd, of uitgegaan worden van de nieuwe
definitie van artikel 7:668a BW omdat sprake was van onmiddellijke werking. Het belang
van deze vraag neemt overigens door het enkele tijdsverloop af, nu de relevantie van deze
overgangsrechtelijke vraag in principe binnen twee jaar na 1 juli 2015 is "uitgestorven"
(dat is hooguit anders als de ketenregeling qua duur is uitgebreid bij cao, op de voet van
artikel 7:668a lid 5 BW). Dan immers zal in alle gevallen sprake zijn van overschrijding
van de maximale duur van de keten en dus een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd zijn ontstaan. Omdat de overgangsrechtelijke vraag ook opspeelt bij de berekening
van bijvoorbeeld de transitievergoeding, en deze wel tot in lengte van jaren relevant blijft,
is het niettemin om principiële redenen toch goed ook hier nu bij stil te staan, al was het
maar als opmaat naar die volgende paragraaf.
De Kantonrechter Arnhem benaderde deze materie naar mijn mening aanvankelijk correct
in een uitspraak uit 2016.175 Zij stelde allereerst vast dat de hoofdregel van nieuwe wetgeving
is dat deze onmiddellijke werking heeft,176 maar dat het overgangsrecht kan daarop een
uitzondering maken.
"In beginsel geldt de Wwz dan ook onverkort voor alle arbeidsovereenkomsten die op 1
juli 2015 bestonden. Daarop is in het overgangsrecht bij de Wwz een aantal uitzonderingen
gemaakt, onder meer met betrekking tot de ketenregeling van artikel 668a BW. Artikel
XXIIe lid 2 bepaalt het volgende: Op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die worden
voortgezet op of na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel N, van deze
wet, is artikel 668a, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat artikel komt
te luiden na dat tijdstip, eerst van toepassing, indien op of na dat tijdstip een volgende
arbeidsovereenkomst wordt aangegaan ten hoogste zes maanden na de dag waarop de
daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst eindigde, met dien verstande dat in afwijking
van artikel 668a, lid 1, een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor dat tijdstip en de
daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomsten geacht worden elkaar niet te hebben opgevolgd,
indien zij elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van meer dan drie maanden, of (...)."

Deze overgangsbepaling ziet uitsluitend op de totale duur van de keten en op de duur
van de onderbrekingen zoals deze zijn opgenomen in 7:668a lid 1 BW; en dus niet op de
werking van artikel 668a lid 2 BW en op de vraag hoe opvolgend werkgeverschap moet
worden vastgesteld indien sprake is van verschillende werkgevers. Uit de parlementaire
geschiedenis blijkt ook niet dat het de bedoeling van de wetgever is geweest ook voor
opvolgend werkgeverschap een uitzondering te maken. Zo bezien hebben de overgangsbepalingen geen betrekking op opvolgend werkgeverschap en zou dus sprake moet zijn
van onmiddellijke werking. De kantonrechter meent echter dat "dit enigszins geweld doet
aan de rechtszekerheid, omdat ten tijde van de doorstart nog een ander criterium gold."
175 Rb. Arnhem (ktr.) 15 januari 2016, JAR 2016/48, m.nt. De Jong en JOR 2016/82.
176 Onder verwijzing naar o.m. de Aanwijzingen voor de regelgeving, Stcrt. 1992, 230.
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Zij verwijst dan naar passages in de wetsgeschiedenis waarin de minister het belang van
die rechtszekerheid in een eerder stadium (bij een toelichting op het overgangsrecht ten
aanzien van de ketenregeling in het algemeen) uitdrukkelijk benoemde:
"De regering acht dit redelijk en wenselijk vanwege de rechtszekerheid, zodat de werkgever
(en werknemer) na inwerkingtreding van deze onderdelen van het wetsvoorstel nog een
keuzemoment hebben voordat er sprake is een omzetting in een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd."

De kantonrechter constateert echter terecht dat in deze passage uitsluitend wordt gerefereerd aan de consequenties van de wijziging van de gevolgen van de duur van de keten
en van de tussenpozen en niet aan de wijziging die is aangebracht in de regel over het
opvolgend werkgeverschap. Die wijziging was op dat moment ook nog niet opgenomen
in het wetsvoorstel, zodat het logisch is dat daaraan toen geen aandacht is besteed. De
rechter oordeelt dan dat, juist in het licht van de kennelijk door de Minister expliciet
van belang geachte rechtszekerheid, dat die overgangsbepaling zich ook uitstrekt over
artikel 7:668a BW:
"Gelet echter op het feit dat de wetgever vanwege de rechtszekerheid een overgangsrechtelijke
bepaling heeft opgenomen over de ketenregeling, ziet de kantonrechter voldoende aanleiding
om die overgangsbepaling ook toepasselijk te achten op het opvolgend werkgeverschap."

Naar mijn mening heeft de kantonrechter hier de grenzen opgezocht van de overgangsrechtelijke mogelijkheden, en ik noemde dat eerder in een annotatie 'weliswaar sympathiek,
maar toch ook far-stretched', omdat er strikt genomen geen overgangsrechtelijke regel in
de wet is opgenomen die ziet op de inwerkingtreding van het artikel voor zover het de
toevoeging betreft van de zinsnede 'ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid of
geschiktheid van de werknemer'.177 Benadrukt moet voorts worden dat de kantonrechter
deze redenering uitsluitend hanteerde ten aanzien van artikel 7:668a BW en uitdrukkelijk
niet bij artikel 7:673 lid 4 BW (over de consequenties van opvolgend werkgeverschap bij
de berekening van de transitievergoeding). Het Gerechtshof 's-Gravenhage omarmde de
benadering van de kantonrechter in zekere zin, door onomwonden uit het overgangsrecht
(artikel XXIIe lid 1 Wwz) af te leiden dat voor artikel 7:668a BW gekozen is voor eerbiedigende werking en daarom de beoordeling naar oud recht toe te passen (om vervolgens
te concluderen dat er inderdaad 'zodanige banden' aanwezig waren dat sprake was van
opvolgend werkgeverschap).178
Nadat er verschillende en tegenstrijdige uitspraken van gerechtshoven over dit onderwerp
volgden179 heeft de Hoge Raad uiteindelijk de knoop doorgehakt in zijn beschikking van 17

177 Zie de annotatie bij de uitspraak in deze zaak in appel: Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016,
JAR 2016/192.
178 Hof 's-Gravenhage 18 oktober 2016, JAR 2016/298, m.nt. Van der Pijl en JOR 2017/22, m.nt. Schaink.
179 Hof ‘s-Hertogenbosch 2 maart 2017, JAR 2017/91 en JOR 2017/144, m.nt. Loesberg en Hof Amsterdam
25 juli 2017, JAR 2017/217.
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november 2017.180 Hij komt, via uitgebreide bespiegelingen over het overgangsrechtelijke
kader (r.o. 3.8.2 en 3.8.3) en het aanmerken van het fenomeen opvolgend werkgeverschap
als een 'juridisch gekwalificeerd feit' tot het oordeel dat daarin niet met terugwerkende
kracht een wijziging in kan worden aangebracht, zodat oude gevallen naar oud recht moet
worden beoordeeld. De Hoge Raad kiest dus niet voor de rechttoe-rechtaan benadering
waarbij onmiddellijke werking van de nieuwe regels met zich brengt dat ook oude situaties
naar het nieuwe recht moeten worden beoordeeld.
Ik kom hier in paragraaf 6.6.3 nog op terug, omdat de Hoge Raad deze lijn doortrekt naar
de wijze waarop transitievergoeding moeten worden berekend als sprake is van een oude,
pre-Wwz-doorstart.
6.6.2.3

Ragetlie-regel vs. ketenregeling

Er zijn situaties denkbaar waarin beide regels (Ragetlie- en ketenregel) met elkaar in
aanvaring lijken te komen. Het is immers zeker niet denkbeeldig dat zich de situatie voordoet dat een werknemer al vele jaren voor onbepaalde tijd in dienst is bij een werkgever,
waarna de werkgever failleert, de curator de arbeidsovereenkomst opzegt, en na korte tijd
een doorstart volgt waarbij de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd in dienst treedt bij de doorstarter om daar dezelfde werkzaamheden te gaan
verrichten. Hoe verhouden beide regels zich in zo'n geval tot elkaar?
Volgens artikel 7:667 lid 4 en 5 BW zou de conclusie op het eerste oog luiden dat sprake
is van een arbeidsovereenkomst bij de doorstarter die van rechtswege eindigt. De arbeidsovereenkomst is immers rechtsgeldig door de curator opgezegd en de doorstarter
is een opvolgend werkgever. Volgens artikel 7:668a lid 1 en 2 BW luidt daarentegen de
conclusie dat, nu ook hier sprake is van opvolgend werkgeverschap in de zin van lid 2 (op
grond waarvan ook overeenkomsten voor onbepaalde tijd in de keten moeten worden
meegeteld), de maximale duur van de keten is overschreden, waardoor de overeenkomst
bij de doorstarter direct in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geconverteerd.
Uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden dat de wetgever van mening is dat bij een faillissementsdoorstart sprake is van opvolgend werkgeverschap en dat dan arbeidsovereenkomsten
bij de oude werkgever (ook als deze voor onbepaalde tijd zijn gesloten) dienen te worden
meegeteld.181 Daarmee komt de Ragetlie-regel in feite direct buiten spel te staan en volgt
op basis van artikel 7:668a lid 2 BW dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst
is. Hoewel de Hoge Raad zich over situaties als deze nog niet heeft uitgesproken, wordt
algemeen aangenomen dat het Gerechtshof Den Haag in twee in 2009 en 2010 gewezen

180 HR 17 november 2017, JAR 2017/311, m.nt. Van der Pijl (Constar). Delen van deze annotatie zijn
in deze tekst overgenomen. Overigens blijft het voor de arbeidsrechtpraktijk belangrijke andere
aspect (aangaande de vraag of een aanzegging door de werkgever als een opzegging mag worden
aangemerkt door de werknemer als sprake blijkt te zijn geweest van een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd) hier buiten beschouwing.
181 Kamerstukken II 2013/14, 33818, E, p. 2-5 (nota naar aanleiding van het verslag); Verhulp wijst
erop dat dit ook onder het voorgaande recht al zo was (Kamerstukken II 1996/97, 25263, nr. 6,
p. 40), zie Verhulp, in T&C Arbeidsrecht, artikel 7:668a BW, aant. 3.Zie in dit verband ook: HR
2 december 2016, JAR 2017/16 (Leerorkest).
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arresten in voldoende mate uitsluitsel heeft gegeven.182 Dat betekent in de geschetste
voorbeeldcasus, dat het voor een doorstarter niet meer mogelijk is een beroep te doen
op het van rechtswege aflopen van een tijdelijk contract. Dat ligt uiteraard anders als de
werknemer nog maar kort bij de nadien faillerende werkgever in dienst was, ook al was
het op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, namelijk in het geval de
totale duur van de arbeidsovereenkomst nog niet het maximum van artikel 7:668a lid 1
BW (eventueel verlengd bij cao, op grond van artikel 7:668a lid 5 BW) overschrijdt.
Deze paragraaf sluit ik af met een relativerende, maar niet onbelangrijke kanttekening. De
problematiek van het opvolgend werkgeverschap bij doorstarts en de daarbij behorende
arbeidsrechtelijke gevolgen worden pas relevant als duidelijk is dat de regeling omtrent
de overgang van onderneming niet van toepassing is bij een doorstart. Dat laatste lijkt op
het eerste oog, gezien de tekst van artikel 7:666 lid 1 BW, vanzelfsprekend, maar inmiddels
hebben we moeten constateren dat dit in de zaak-Smallsteps niet het geval was. Daarin
was alsnog de regeling overgang van onderneming van toepassing. In zo'n geval geldt dus
wel hetgeen in artikel 3 van de richtlijn (en in artikel 7:662 e.v. BW) wordt voorgeschreven,
namelijk dat de rechten en verplichtingen van de werknemers overgaan op de – in dit
geval – doorstartende verkrijger. Dat betreft dan de (ook) de anciënniteit voor zo ver
bepalend voor de financiële aanspraken van de werknemer. Dat laatste dient tevens in
het oog gehouden te worden bij de vaststelling van de hoogte van de transitievergoeding,
en vormt daarmee een bruggetje naar het volgende onderwerp: de transitievergoeding.
6.6.3

Transitievergoeding

Met de Wwz is de transitievergoeding geïntroduceerd. Deze is in artikel 7:673 BW opgenomen en is in de regel verschuldigd als het dienstverband op de einddatum ten minste
24 maanden heeft geduurd.183 In lid 4 (aanhef en onder b.) is voorts ten aanzien van de
berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst bepaald dat "een of meer voorafgaande
arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, die elkaar met tussenpozen van ten
hoogste zes maanden hebben opgevolgd" worden samengeteld. Daaraan is vervolgens in
hetzelfde vierde lid het volgende toegevoegd: "De vorige zin is eveneens van toepassing
indien de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers
die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten
aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger
te zijn.", aldus de letterlijke tekst van artikel 7:673 lid 4 onder b BW.
Met toevoeging van de laatste zinsnede is welbewust aangesloten bij de nagenoeg identieke
definitie van opvolgend werkgeverschap in de ketenregeling.184 Dat betekent dat er ook hier
niet meer geldt dat sprake moet zijn van 'zodanige banden' tussen de oude en de nieuwe
werkgever. Er bestaat nog slechts de eis dat de arbeid vergelijkbaar is.185 Daarnaast geldt
nog wel een tweede 'eis', althans dat valt uit de toelichting van de minister af te leiden,
182 Hof ’s-Gravenhage 3 maart 2009, JAR 2009/108 (Végé Motoren/X) en Hof ‘s-Gravenhage, 16 maart
2010, JOR 2010/214 m.nt. Loesberg (MTI/werknemer).
183 Uitgebreid over de transitievergoeding: Van Slooten, Zaal en Zwemmer 2015, p. 199-230.
184 Aldus kan worden afgeleid uit Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 8 (nota van wijziging), p. 14-15.
185 Van Slooten, Zaal en Zwemmer 2015, p. 209.
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namelijk dat sprake moet zijn van een 'aanleiding' aan werkgeverszijde, hetgeen het geval
is als de werknemer van de ene naar de andere werkgever verhuist om organisatorische
of andere redenen die zich bij een van beide werkgevers voordeden.186 Als daarentegen
de aanleiding voor de werkgeverswissel bij de werknemer lag, dan is alsnog geen sprake
van opvolgend werkgeverschap. Tot de in de wetsgeschiedenis genoemde voorbeelden
behoort niet de doorstart na faillissement, maar aangenomen mag worden dat bij een
doorstart de 'aanleiding' bij de werkgevers ligt en dat derhalve in de regel de dienstjaren
bij de gefailleerde werkgever meetellen, althans het tegendeel blijkt nergens uit, al zou
met enige lenigheid van geest uit de volgende passage uit het handboek van Van Slooten
e.a. nog het tegendeel kunnen worden afgeleid:
"Het aanleidingscriterium is vaag. Het lijkt erop dat de wetgever vooral van belang vindt of het
werk in feite is voortgezet. Het gaat hier derhalve om een situatie die enigszins vergelijkbaar
is met overgang van onderneming, maar die wel verder gaat omdat er ook sprake kan zijn
van een aanleiding indien niet aan de criteria van artikel 7:662 e.v. BW is voldaan."187

Zou dat, gezien het gegeven dat artikel 7:666 BW de artikelen 7:662 e.v. BW buiten toepassing
verklaart in faillissement, een doorstarter nog helpen in een discussie over de berekening van
de hoogte van de transitievergoeding met een werknemer die door hem wordt ontslagen?
Ik meen van niet. In 2006 bepaalde de Hoge Raad (het arrest Isik/Boekenvoordeel188) al
dat artikel 7:668a BW gewoon van toepassing is in geval van een faillissementsdoorstart,
al was het maar omdat artikel 7:668a BW niet genoemd is in artikel 7:666 BW en dus niet
onder de uitzonderingen in geval van faillissement is geschaard.189 Ik zie niet in waarom
niet dezelfde redenering zou opgaan voor artikel 7:673 lid 4 BW, dat dus ook onverkort
van toepassing is in faillissementssituaties. Steun voor deze opvatting vind ik ook in de
lagere rechtspraak.190
Ook een beroep op artikel 7:673c lid 1 BW, dat bepaalt dat een transitievergoeding "niet
langer" verschuldigd is als de werkgever in staat van faillissement verkeert (of surseance is
verleend) baat een doorstarter niet, nu dit uitsluitend doelt op de opzegging door de curator
en daarmee die laatste ontslaat van de verplichting een transitievergoeding te betalen.191
Waar al met al snel zal worden aangenomen dat bij een doorstart die plaatsvindt ná 1
juli 2015 bij de berekening van de transitievergoeding ook de dienstjaren van vóór de
doorstart moeten worden meegeteld (mits het om vergelijkbare werkzaamheden gaat en

186 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 8 (nota van wijziging), p. 14-15, geanalyseerd in: Van Slooten,
Zaal en Zwemmer 2015, p. 210.
187 Van Slooten, Zaal en Zwemmer 2015, p. 210.
188 HR 14 juli 2006, JAR 2006/190 (Isik/Boekenvoordeel), m.nt. Verhulp.
189 Recentelijk volgde werd dezelfde benadering gehanteerd in: Hof 's-Hertogenbosch 24 augustus
2017, ECLI:GHSHE:2017:3681 (al ging dat over artikel 7:673 lid 4 BW).
190 Rb. Zeeland-West-Brabant 21 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:8235 en Rb. Midden-Nederland
(ktr.) 21 juli 2016, ECLI:NL:RBME:2016:4242.
191 Rb. Gelderland (ktr.) 3 oktober 2016, JAR 2016/290, m.nt. Van der Pijl.
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de "aanleiding" voor de overgang bij (een van) de werkgevers ligt192), bestond daaromtrent
veel meer discussie als het gaat om een situatie waarin de doorstart nog vóór 1 juli 2015
plaatsvond. Zo oordeelde het Hof Arnhem in 2016 dat in zo'n geval de doorstart naar het
toentertijd geldende recht (lees: met toepassing van de criteria uit Van Tuinen/Wolters)
moest worden beoordeeld.193 Dat leidde tot een wezenlijk andere uitkomst dan in eerste
aanleg, ook ten aanzien van transitievergoedingen omdat er in dit geval geen 'zodanige
banden' bestonden.194 De uitspraak van het hof is in een aantal annotaties195 bekritiseerd,
niet in de laatste plaats omdat het hof het gegeven dat geen overgangsrecht van toepassing
is op artikel 7:673 lid 4 BW, en dat daarom zou moeten worden aangenomen dat daarom
sprake was van onmiddellijke werking, geheel onbenoemd liet. Dit was mijns inziens een
onjuiste beslissing van het hof. Voordat ik dat toelicht benadruk ik dat het ook naar mijn
persoonlijke opvatting moeilijk te verteren valt dat een werkgever die voor inwerkingtreding
van de Wwz een aantal activiteiten uit een failliete boedel van een concurrent overneemt
en daarmee een aantal mensen aan het werk houdt (wier arbeidsovereenkomsten anders
al meteen waren geëindigd, zonder dat aanspraak zou bestaan op een ontslagvergoeding),
bij later ontslag van die werknemers een forse transitievergoeding moet betalen, nu bij de
berekening van die vergoeding ook "oude" dienstjaren moeten worden betrokken. Moeilijk
te verteren, maar wel eenvoudigweg een gevolg van de Wwz, en mijns inziens zouden
we het, anders dan het hof concludeert, daarmee moeten doen. Ik kom tot die conclusie
omdat artikel 7:673 lid 4 BW onmiddellijke werking heeft. Hoewel de Hoge Raad zich
hierover inmiddels duidelijk heeft uitgesproken, zoals hierna vanzelfsprekend nog aan
de orde komt, acht ik eerst nog een nadere beschouwing van mijn hand op haar plaats.
Artikel 7:673 lid 4 BW bepaalt als gezegd ten aanzien van de transitievergoeding dat ook
rekening moet worden gehouden met arbeidsovereenkomsten bij opvolgende werkgevers,
"ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer". Die
laatste toevoeging is pas in een ultiem stadium van het wetgevingsproces geïntroduceerd.
Daarmee is de definitie van opvolgend werkgeverschap verruimd en is zeer welbewust
door de wetgever een streep gehaald door de beperktere uitleg die de Hoge Raad in 2012
in Van Tuinen/Wolters gaf met het zgn. 'zodanige-bandencriterium'. De hoofdregel bij
nieuwe wetgeving is dat deze onmiddellijke werking heeft. Overgangsrecht kan daarop
een uitzondering maken. In het geval van artikel 7:673 BW is weliswaar sprake van enig
overgangsrecht (artikel XXII leden 7 en 8), maar dat ziet niet op het hier aan de orde
zijnde aspect van het opvolgend werkgeverschap. Zoals hiervoor bij de ketenregeling
werd vermeld zou rechttoe-rechtaan geredeneerd daarom de conclusie moeten luiden
192 Hier blijft buiten beschouwing de theoretische (en aanvechtbare) mogelijkheid dat in de met de
doorstarter aangegane arbeidsovereenkomst tevens afspraken in de vorm van een vaststellingsovereenkomst zijn gemaakt waarin is bepaald dat partijen het er over eens zijn dat bijvoorbeeld
geen sprake is van dezelfde werkzaamheden, waardoor de "oude" dienstjaren bij de berekening
van de transitievergoeding niet meetellen, zie echter voor een voorbeeld waarin een beroep hierop
een werkgever baatte: Rb. Zeeland-West-Brabant 27 augustus 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:5504.
193 Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, JAR 2016/192, m.nt. Van der Pijl, JOR 2016/255, m.nt.
Kreikamp (Constar).
194 Rb. Gelderland (ktr.) 15 januari 2016, JAR 2016/48, m.nt. De Jong, JOR 2016/82, m.nt. Loesberg
(Constar).
195 Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, JAR 2016/192, m.nt. Van der Pijl, JOR 2016/255, m.nt.
Kreikamp.
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dat de werknemers in kwestie aanspraak hebben op een transitievergoeding, nu zij langer
dan 24 maanden in dienst waren, alsook dat bij de vaststelling van de hoogte van die
vergoeding de dienstjaren bij de vorige werkgever moeten meetellen. Niet valt in te zien
waarom nu nog naar oud recht, van toepassing op het moment van de eerdere overgang
naar de huidige werkgever, beoordeeld moet worden of tóén sprake was van opvolgend
werkgeverschap. Die benadering leidt ook tot ongewenste complicaties, want hoe zit het
met opvolgende arbeidsovereenkomsten van vóór Van Tuinen/Wolters? Moet dan worden
gekeken naar de daarvóór geldende benadering van de Hoge Raad, die in zijn arrest Isik/
Boekenvoordeel nog uitdrukkelijk opvolgend werkgeverschap aannam ondanks het in
die situatie ontbreken van 'zodanige banden'? En vormt dan de datum van eerstgenoemd
arrest (11 mei 2012) de scheidslijn, of de datum van de overgang naar de andere werkgever
in die zaak (1 april 2008)? Ook verwijs ik in dit verband naar de situatie van gewone
(niet-opvolgende) werkgevers die met invoering van de Wwz ook van de ene op de andere
dag transitievergoedingen (latent) zijn verschuldigd, welke behoorlijk kunnen oplopen
in vergelijking tot de in beginsel196 vergoedingsloze UWV-route van vóór de Wwz. Die
werkgevers realiseerden zich dat ook niet toen zij werknemers in het pre-Wwz tijdperk
in dienst namen. De wetgever heeft bij dit laatste met het oog op de rechtszekerheid
stilgestaan en onder meer via artikel 7:673d BW voor kleinere werkgevers voorzien in
een beperking van de hoogte van de transitievergoeding door in die gevallen dienstjaren
van voor 1 mei 2013 niet mee te tellen; die tijdelijke regeling is ook van toepassing als
sprake is van opvolgend werkgeverschap na een faillissement. Ik zou daarom menen, dat
als de rechterlijke macht nu het oude recht zou willen blijven toepassen op dergelijke
oude gevallen, daarvoor op zijn minst enig aanknopingspunt moet zijn te vinden in de
parlementaire geschiedenis. En dat laatste is er niet of nauwelijks. Of het zou de eerder
aangehaalde redenering van de kantonrechter in deze zaak197 moeten zijn: deze constateerde
ten aanzien van de gerelateerde vraag of sprake was van opvolgend werkgeverschap in
de zin van artikel 7:668a BW, dat inderdaad niet voorzien is in overgangsrecht voor deze
situaties (en dat dus in beginsel sprake is van onmiddellijke werking), maar kwam toch
– geparafraseerd – tot de conclusie dat dit de bedoeling niet kon zijn geweest, gezien
opmerkingen van de minister over rechtszekerheid. Maar die beoordeling zag uitsluitend
op de vraag of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd was
ontstaan. De kantonrechter ging niet zo ver in haar uitleg van (de bedoeling van) het
overgangsrecht betreffende artikel 7:668a BW, dat deze ook voor artikel 7:673 BW had
te gelden. Dat is logisch: de transitievergoeding is immers een nieuw fenomeen, zodat
daarvoor ook moeilijk naar "oud recht" gekeken kan worden. Het hof leek dat in deze
zaak allemaal veel te ingewikkeld te vinden en redeneert: de doorstart vond plaats onder
oud recht, de vraag of sprake is van opvolgend werkgeverschap wordt dus beoordeeld op
basis van het toen geldende recht. Dat leidt in dit geval tot de conclusie dat geen sprake
is van opvolgende werkgeverschap (geen 'zodanige banden'), en het hof maakt ten slotte
erg gemakkelijk de stap dat dan "dus" ook geen sprake is van opvolgend werkgeverschap
in de zin van artikel 7:673 lid 4 BW, terwijl die bepaling hiervoor nu juist geen ruimte
laat. Een onjuiste toepassing van het (overgangs-)recht, zo was en is mijn oordeel. Ik heb
196 Zo lang een ontslag niet als kennelijk onredelijk moest worden aangemerkt, aldus artikel 7:681
BW (oud).
197 Rb. Gelderland (ktr.) 15 januari 2016, JAR 2016/48 en JOR 2016/82.
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me overigens van meet af aan gerealiseerd dat dit standpunt op weerstand kan rekenen,
maar ben van mening dat als nieuwe regelgeving ongewenste effecten sorteert het aan
de wetgever en niet aan de rechterlijke macht is om daarin in te grijpen, bijvoorbeeld
door aanpassing van artikel 7:673 lid 4 BW. Nadien hebben verschillende kantonrechters
gemotiveerd aangegeven de redenering van het hof niet te volgen.198
Er waren echter ook nadrukkelijk andere geluiden te beluisteren, allereerst van de Kantonrechter Enschede, die van mening is dat onmiddellijke werking zou resulteren in
'terugwerkende kracht' van een nieuwe wetsbepaling en daar wilde deze kantonrechter niet
aan.199 Ik acht dit niet overtuigend, kort samengevat omdat de kantonrechter "het verbod
van terugwerkende kracht" baseert op een interne circulaire, bedoeld als handleiding voor
wetgevingsjuristen van de overheid, hetgeen niet kan worden gezien als een algemeen
verbod dat wetgeving niet onmiddellijke werking kan hebben, ook niet als dat mogelijk
ongunstige effecten heeft voor burgers (in dit geval: werkgevers).
Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch volgt in twee beschikkingen, telkens over de vraag
of in geval van een oude faillissementsdoorstart ook de aan die doorstart voorafgegane
dienstjaren moeten worden meegeteld, de lijn van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.200
In de eerste uitspraak heeft het Hof het volgende overwogen:
"De Wet werk en zekerheid is in werking getreden met ingang van 1 juli 2015 (Stb. 2014, 274).
Het voorgaande betekent dat de wet vanaf dat moment geldend recht is en onmiddellijke
werking heeft, tenzij (bij overgangsrecht) anders is bepaald. Onmiddellijke werking wil zeggen
dat het nieuwe recht terstond van toepassing is op dat wat ten tijde van de inwerkingtreding
bestaat en op hetgeen zich na inwerkingtreding voordoet (Vgl. Parlementaire geschiedenis
BW Inv. 3, 5 en 6 Overgangsrecht 1991, p. 36 (nr. 4), M.v.A. II Inv., W.H.M. Reehuis en E.E.
Slob, ten aanzien van artikel 68a)."

Het hof kiest ervoor eerst – stap 1 – na te gaan aan de hand van het toentertijd geldende recht201
of sprake was van opvolgend werkgeverschapen dat vervolgens ertoe leidt – stap 2 – daarop
direct het nieuwe recht toe te passen. Via een U-bocht komt dat neer op eerbiedigende
werking. In het tweede arrest volstaat het hof met verwijzing naar dit arrest en de enkele
toevoeging dat hij geen aanleiding ziet om op die beslissing terug te komen (r.o. 3.3.2).
Anders oordeelde het Gerechtshof te Amsterdam, eveneens in 2017, door te bepalen dat
zonder meer sprake is van onmiddellijke werking en dus niet naar het oude recht behoeft
te worden gekeken bij de bepaling van de hoogte van een transitievergoeding, waarbij in
het verleden een doorstart heeft plaatsgevonden.202 Het hof motiveert dat grondig:

198 Rb. Midden-Nederland (ktr.) op 21 juli 2016, ECLI:NL:RBME:2016:4242, Rb. Zeeland West-Brabant
21 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:8235 en Rb. Gelderland (ktr.) 3 oktober 2016, JAR 2016/290
m.nt. Van der Pijl.
199 Rb. Overijssel (ktr.) 20 januari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:232, JAR 2017/46, m.nt. Van der Pijl.
200 Hof 's-Hertogenbosch 2 maart 2017, JAR 2017/91 en JOR 2017/144, m.nt. Loesberg, en Hof 's-Hertogenbosch 24 augustus 2017, ECLI:GHSHE:2017:3681.
201 De betreffende doorstart vond plaats in augustus 2012, dus kort nadat het arrest Van Tuinen/
Wolters was gewezen.
202 Hof Amsterdam 25 juli 2017, JAR 2017/217.
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"3.3. Anders dan voor artikel 7:668a BW, waarvoor het overgangsrecht is geregeld in artikel
XXIIe, ontbreekt ten aanzien van artikel 7:673 lid 4 BW specifiek overgangsrecht. Dit betekent
dat artikel 7:673 lid 4 BW met onmiddellijke ingang in werking is getreden. Dat is ook te
begrijpen, nu iedere beëindiging van een dienstverband na 1 juli 2015, waarbij aan de in
artikel 7:673 BW gestelde voorwaarden wordt voldaan, de werknemer aanspraak geeft
op een transitievergoeding, ook voor zover de hoogte daarvan gedeeltelijk wordt bepaald
door een diensttijd die (ver) vóór 1 juli 2015 ligt. De invoering van artikel 7:673 BW bracht
derhalve voor werkgevers in het algemeen nieuwe verplichtingen met zich waar zij voordien
niet op hadden gerekend.

Hier hanteert het hof de door mij onderschreven redenering dat álle werkgevers zich
met onmiddellijke ingang geconfronteerd zagen met de potentiële verschuldigdheid van
transitievergoedingen.
Interessant is ten slotte ook het vervolg van de overweging van het Hof, waarin hij uitlegt
dat de vergelijking met het overgangsrecht aangaande artikel 7:668a BW niet opgaat:
"Het beroep op toepasselijkheid van een overgangsbepaling als uitdrukkelijk geschreven
voor 7:668a lid 1 BW, die door middel van een soort reflexwerking ook zou gelden voor
artikel 7:668a lid 2 BW en vanwege het daarin voorkomende begrip “opvolgend werkgever”
dan ook voor artikel 7:673 BW, gaat niet op. De strekking van die overgangsbepaling kenmerkt
zich hierdoor dat aan werkgevers de gelegenheid werd geboden desgewenst te “ontkomen”
aan de werking van de nieuwe bepaling, waarbij immers ook onderbroken dienstverbanden
voor een langere periode dan (voorheen) drie maanden (thans zes maanden) als rechtsgevolg
hadden dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou/was ontstaan. Dat gevolg
met terugwerkende kracht werd door de wetgever niet wenselijk geacht.203

Het mag duidelijk zijn dat sprake is van verschillende 'scholen'. Gezien het evidente belang
voor de praktijk, niet alleen voor oude doorstarts, maar voor werkgeverswissels van vóór 1
juli 2015 in het algemeen, was het wachten op een beschikking van de Hoge Raad, en deze
volgde op 17 november 2017, in de nu meermaals aangehaalde Constar-zaak.204
De Hoge Raad heeft de strijd beslecht: de vraag of na een doorstart, die vóór de inwerkingtreding van de Wwz plaatsvond, de dienstjaren van dat voorafgaande dienstverband
moeten worden meegenomen in de berekening van de hoogte van de transitievergoeding
moet worden beantwoord aan de hand van het oude recht. Met andere woorden, het zodanige-bandencriterium van Van Tuinen/Wolters dient dan te worden toegepast. Dat betekent
203 Het hof verwijst vervolgens naar de Kamerstukken II 2013/14, 33 818 nummer 3 MvT, pagina
128-129, en citeert daaruit: “Om te voorkomen dat de keten die in het verleden al doorbroken
was, doordat er een tussenpoos van meer dan drie maanden is geweest, nu ineens niet meer
doorbroken zou zijn (doordat de keten met terugwerkende kracht pas na een tussenpoos van
langer dan zes maanden doorbroken zou zijn) wordt in het derde lid het opvolgende geregeld; voor
tussenpozen die gelegen zijn tussen arbeidsovereenkomsten gesloten voor de inwerkingtreding
van dit onderdeel blijft gelden, conform het huidige recht, dat deze zijn onderbroken als de
tussenpoos langer is dan drie maanden.”.
204 Dat verschillend over deze materie kan worden gedacht blijkt niet alleen uit tegenstrijdige
uitspraken van de verschillende hoven (ik noemde eerder: Hof Den Bosch (JAR 2017/91 en
JOR 2017/144, m.nt. Loesberg) en Hof Amsterdam (JAR 2017/217), maar ook binnen het parket
van de Hoge Raad is dat het geval. Een week voor het Constar-arrest concludeerde A-G De Bock in
een andere zaak (ECLI:NL:PHR:2017:1256) dat niet tot "introductie van een extra overgangsregel"
kon worden geconcludeerd (punt 4.29 van haar conclusie).
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dat nu als uitgangspunt heeft te gelden, dat, ondanks het ontbreken van overgangsrecht
ter zake, geen onmiddellijke werking toekomt aan artikel 7:673 lid 4 BW, dat bepaalt dat
voor het bepalen van opvolgend werkgeverschap niet relevant is of inzicht bestaat in de
hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Ter afbakening van de problematiek
toch nog het vermelden waard: bij doorstarts die ná 1 juli 2015 hebben plaatsgevonden of
nog gaan plaatsvinden is wel zeer snel sprake van opvolgend werkgeverschap en moeten
de oude dienstjaren aldus in de regel worden meegenomen bij de berekening van de
transitievergoeding. Maar voor oude gevallen wil de Hoge Raad daar niet aan.
De Hoge Raad staat, zoals in paragraaf 6.6.2.2. is besproken, in deze zaak allereerst voor
de beantwoording van de samenhangende en vergelijkbare vraag ten aanzien van het
overgangsrecht bij de ketenregeling. In deze casus speelde immers dat door de nieuwe,
doorstartende werkgever arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waren aangegaan
die uitsluitend van rechtswege zouden zijn geëindigd, als geen sprake was opvolgend
werkgeverschap ten tijde van het aangaan van deze arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd, hetgeen plaatsvond in de periode vóór 1 juli 2015. De Hoge Raad komt tot de eerder
besproken en betrekkelijk uitvoerig door hem onderbouwde conclusie dat deze vraag
volgens het oude recht moet worden beantwoord. De Hoge Raad maakt vervolgens bijna
nonchalant de stap naar de transitievergoedingen: er bestaat volgens hem onvoldoende reden
om hier een andere maatstaf dan bij de ketenregeling te hanteren. Maar is dat wel logisch?
Het lijkt er haast op dat de Hoge Raad het opvolgend werkgeverschap als één algemeen
geldend arbeidsrechtelijk begrip ('juridisch gekwalificeerd feit') ziet, dat van toepassing is
op alle relevante situaties, alsof het gedefinieerd zou zijn in bijvoorbeeld een fictief nieuw
artikel 7:610c BW. Dat is nu echter niet de situatie. Het opvolgend werkgeverschap in de
proeftijd (artikel 7:652 lid 8 sub e BW) verschilt bijvoorbeeld van dat van artikel 7:668a
BW. Ten aanzien van de gevolgen van opvolgend werkgeverschap voor de berekening van
de lengte van de opzegtermijn is zelfs niets geregeld in de wet (zie artikel 7:672 BW). Feit
is wel dat de wettelijke omschrijvingen van artikel 7:668a lid 2 en 7:673 lid 4 BW identiek
zijn en dat dit een bewuste keuze van de Wwz-wetgever is geweest, maar dat hoeft niet per
definitie tot dezelfde overgangsrechtelijke benadering te leiden, nu de transitievergoeding,
anders dan de ketenregeling, een nieuw fenomeen is dat is geïntroduceerd bij de invoering
van de Wwz. Ik ben dus kritisch, al is het goed dat er nu duidelijkheid is gekomen. Dit
alles betekent ook dat het zodanige-bandencriterium weer leven wordt ingeblazen en
naar verwachting aanleiding zal geven tot veel discussie en rechtspraak. Daarbij heeft
de Hoge Raad een eerder gesignaleerd obstakel meteen opzijgezet: eerder werd onder
meer door mij gewezen op problemen ten aanzien van de benadering van verschillende
oude gevallen, nu de Hoge Raad in 2006 in Isik/Boekenvoordeel (JAR 2016/190) voor een
andere benadering van deze problematiek koos dan in 2012 in Van Tuinen/Wolters. Dat
bracht mij tot de vraag of dan ook onderscheid moest worden gemaakt tussen gevallen
uit het Isik/Boekenvoordeel-tijdperk en die van daarna. In de laatste alinea van r.o. 3.8.4
stelt de Hoge Raad nu zonder veel omhaal vast dat "werkgeverswisselingen die hebben
plaatsgevonden voor 1 juli 2015" op basis van de maatstaf van laatstgenoemd arrest moet
worden beoordeeld.
De complexiteit van het zodanige-bandencriterium in de discussie over het wel/niet meetellen van dienstjaren van vóór een "oude" doorstart en de bijbehorende bewijsproblemen (op
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termijn), brengen mij er in ieder geval nu – ook na dit belangwekkende arrest van de Hoge
Raad – toe ten aanzien van artikel 7:673 lid 4 BW te (blijven) pleiten voor een helderder
benadering. Hoofdregel is bij de huidige stand van zaken onder de Wwz is: oude dienstjaren
tellen mee. Mogen de gedachten echter niet toch uitgaan naar een meer fundamentele
wijziging, ook ten aanzien van 'nieuwe' Wwz-doorstarts, vanuit de redenering dat een
niet-gelieerde doorstarter, die ontslagen werknemers een nieuwe baan biedt, niet te veel
gehinderd moet worden in zijn plannen (waarbij dit de kans op een doorstart en daarmee
de kans op behoud van werkgelegenheid vergroot)? Ik meen van wel en dan zou alsnog
het criterium van Van Tuinen/Wolters kunnen worden geherintroduceerd, ook voor het
huidige recht, hetgeen eenvoudigweg kan door het schrappen van de zinsnede "ongeacht
of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer" in artikel 7:673
lid 4 BW. Ik heb eerder opgemerkt dat mijn standpunt (in lijn met de uitspraak van het
Gerechtshof Amsterdam) is ingegeven door wat ik juist acht op grond van de wetgeving
(inclusief het overgangsrecht), niet omdat ik de uitkomsten wenselijk acht. Daarmee zij
gezegd, dat ik mij goed zou kunnen vinden in wijziging van het artikellid. Omdat ik ook,
in het hoofdstuk 3 (Loon), heb voorgesteld artikel 7:673c lid 1 BW en het zgn. werknemersvoorrecht van artikel 3:288 BW te schrappen, behouden werknemers van een failliete
werkgever wel een (concurrente) vordering op de boedel voor wat hun transitievergoeding
betreft. Mocht dat tot (enige) betaling leiden, dan strekt die betreffende betaling nadien
in mindering op de door de gelieerde doorstart verschuldigde vergoeding.
6.6.4

Ontslagvolgorde

Als een verkrijgende onderneming op zeker moment overgaat tot reorganisatie, waarbij
om bedrijfseconomische redenen arbeidsplaatsen komen te vervallen, komt ook bij de
selectie van voor ontslag in aanmerking komende werknemers de vraag aan de orde of
de dienstjaren van de werknemer bij de oude, gefailleerde werknemer moeten worden
meegeteld. Vóór inwerkingtreding van de Wwz had UWV terzake in zijn beleidsregels
opgenomen dat uitsluitend de dienstjaren bij de verkrijger in aanmerking kwamen bij de
vaststelling van de anciënniteitsvolgorde.205 Ook de beperkte jurisprudentie tendeert in
die richting. Zo wees het Gerechtshof 's-Hertogenbosch in een arrest uit 2006 de stelling
van een werknemer dat zijn dienstjaren bij de gefailleerde werkgever moeten worden
meegenomen bij de vaststelling van de ontslagvolgorde van de hand, onder verwijzing naar
artikel 7:666 BW.206 In deze benadering lijkt echter verandering te zijn gekomen per 1 juli
2015 toen in het kielzog van de Wwz ook de zgn. Ontslagregeling is ingevoerd.207 Hierin zijn
regels gegeven voor het bepalen van de ontslagvolgorde, en meer in het bijzonder voor de
wijze waarop het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast (artikel 11 Ontslagregeling).
In artikel 15 lid 1 en 2 Ontslagregeling is vervolgens bepaald dat opvolgende arbeidsovereenkomsten dienen te worden samengeteld en dat van opvolgende arbeidsovereenkomsten
sprake is, indien:
205 Aldus de toenmalige Beleidsregels Ontslagtaak UWV (hoofdstuk 13, paragraaf 8).
206 Hof ‘s-Hertogenbosch 21 maart 2006, JAR 2006/241, m.nt. Verhulp; voor een tegengestelde
uitkomst, zie: Rb. Midden-Nederland (ktr.) 18 juni 2003, JAR 2003/74.
207 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid van 23 april 2015, Stcrt. 2015,
nr. 12685 (publicatiedatum 11 mei 2015).
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"(...) de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die,
ongeacht of inzicht bestond in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn."

Daarmee is aangesloten bij de definitie van opvolgend werkgeverschap, zoals opgenomen
in onder meer artikel 7:668a BW. In de artikelsgewijze toelichting bij de Ontslagregeling is
de passage aangaande artikel 15 lid 2 vervolgens weinig verhelderend; in feite wordt slechts
de tekst van artikel 15 lid 2 herhaald, met de toevoeging dat daarmee "aangesloten wordt
bij de formulering van opvolgend werkgeverschap in de zogenoemde ketenbepaling." Dat
laatste is dan toch relevant, nu aangenomen wordt dat artikel 7:668a BW niet uitgesloten
is voor faillissement.208 Daarmee mag naar mijn mening worden geconcludeerd dat, als
sprake is van opvolgend werkgeverschap bij een doorstart (zie paragraaf 6.6.2.2), bij de
huidige stand van de wet- en regelgeving ook de dienstjaren bij de failliete werkgever in
aanmerking moeten worden genomen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel.
6.6.5

Opzegtermijn

Het lijkt veelal te worden vergeten, maar de term opvolgend werkgeverschap of, preciezer,
de daarvoor nog altijd in de wet gehanteerde omschrijving ("verschillende werkgevers
die redelijkerwijze geacht worden ten aanzien van de arbeid elkaars opvolger te zijn")
vindt zijn oorsprong in de regels over de berekening van de opzegtermijn en was al
opgenomen in artikel 7A:1639k lid 1 aanhef en sub b BW (oud), later vernummerd naar
artikel 7:673 lid 1 aanhef en sub b BW (oud). Opmerkelijk genoeg is deze bepaling nadien
– zij het in soms licht gewijzigde vorm – overgenomen in artikelen betreffende proeftijd
(artikel 7:652 lid 8, aanhef en sub e BW), opvolgend werkgeverschap (artikel 7:667 lid 5
en artikel 7:668a lid 2 BW) en de transitievergoeding (7:673 lid 4 BW), maar verdwenen
uit de regeling aangaande de berekening van de opzegtermijn: het huidige artikel 7:672
BW. Dit gebeurde bij de Wet flexibiliteit en zekerheid, maar zonder duidelijke motivering
of toelichting. Er is ten aanzien van het schrappen van het toenmalige artikel 7:673 BW in
de memorie van toelichting het volgende opgenomen:
"Het vervallen van artikel 673 houdt verband met de gewijzigde bepalingen voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor de opzegging (de artikelen 668, 668a en 672)."209

Daarbij valt op dat nog wel uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van het gegeven dat de
bepaling onder artikel 7:673 lid 1 aanhef en sub c BW (aangaande het meetellen van zgn.
herstelde dienstbetrekkingen bij de bepaling van de lengte van de opzegtermijn) wel een
nieuwe plaats kreeg, in het nu nog altijd bestaande artikel 7:672 lid 9 BW. In zoverre lijkt de
schrapping van het artikellid voor zover het opvolgende werkgevers betreft een onbedoelde
vergissing van de wetgever in het kader van deze betrekkelijk omvangrijke en daarmee
ingrijpende wijziging van de wetgeving aan het einde van de vorige eeuw, ook voor wat de
opzegtermijnen betreft. Strikte toepassing van de huidige wettekst resulteert derhalve in
het niet meetellen van oude dienstjaren bij de berekening van de wettelijke opzegtermijn
die een doorstarter in acht moet nemen. Rechtspraak ontbreekt hier en gezien het feit dat
208 HR 14 juli 2006 JAR 2006/190 (Isik/Boekenvoordeel), m.nt. Verhulp.
209 Kamerstukken II 1996/97 25263, nr. 3 (MvT), p. 31.
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het hier om een onbewuste actie van de wetgever lijkt te zijn gegaan, meen ik dat toch uit
moet worden gegaan van het meetellen van oude dienstjaren, mede gezien de wijze waarop
met deze materie in andere, vergelijkbare gevallen wordt omgegaan gevallen (zie de overige
deelparagrafen hierover in dit hoofdstuk).210 Dit laatste verhoudt zich ook gemakkelijker
ten opzichte van het Smallsteps-arrest: als een doorstart plaatsvindt in het kader van een
procedure die het oog heeft (gehad) op voortzetting van de onderneming (hetgeen van
geval tot geval zal moeten worden bezien, zo mag uit het arrest opgemaakt worden) dan
behoudt de werknemer zijn rechten, waaronder het recht op een langere opzegtermijn
kan worden begrepen. Denkbaar is niettemin, in aansluiting op de suggestie aan het slot
van de paragraaf over de gevolgen van de doorstart voor de transitievergoeding, nog in
overweging te nemen de wet aan te passen, door ook in artikel 7:672 een artikellid op te
nemen over het opvolgend werkgeverschap, waarbij ik zou menen dat ook hier de frase
", ongeacht of inzicht bestond in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer,"
achterwege zou kunnen blijven zodat ook hier geldt dat een gelieerde doorstarter wel, en
de vreemde doorstarter niet geconfronteerd ziet oude dienstjaren en dientengevolge niet
met lange(ere) opzegtermijnen. Dat is zowel wenselijk vanuit het streven naar consequente
regelgeving, als voor het aantrekkelijk houden van potentiële doorstarts.
6.6.6

Derdenbeding

Een laatste element dat relevant is in geval het komt tot een doorstart en een overstap van
een of meer werknemers van de failliete naar de doorstartende wonderneming betreft
de gevolgen van de inhoud van de afspraken die de curator in de overnameovereenkomst
met de doorstarter maakt. Belangwekkend in dit kader is, ook na Smallsteps, het arrest
Taxicentrale Middelburg/Gesink uit 2004.211 Daar was in de overnameovereenkomst tussen
de curator en de overnemende partij bedongen dat de werknemers hun werk zouden
behouden en nieuwe arbeidsovereenkomsten aangeboden zouden krijgen. Gesink, die
voorheen als centraliste had gewerkt, kreeg echter werk als taxichauffeuse aangeboden,
voor minimaal drie uur in de week in plaats van de eerdere 28 uur per week. De vraag was
nu of de werknemers rechten konden ontlenen aan de overeenkomst tussen de curator
en de Taxicentrale. De Hoge Raad oordeelde dat bij de uitleg van die overeenkomst alle
omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid meebrengen, een rol spelen. Zulks had de rechtbank niet miskend
met haar kennelijke oordeel dat een overeenkomst waarbij een bedrijf uit een failliete
boedel wordt overgenomen en waarbij bepaalde verplichtingen jegens de werknemers
van het overgenomen bedrijf worden bedongen, in de regel ertoe zal strekken dat rechtstreekse (rechts)betrekkingen tussen de werknemers en de verkrijgende partij worden
bewerkstelligd, ook als dat niet expliciet aldus is uitgedrukt. Het is onjuist dat alleen een
derdenbeding tot stand kan komen wanneer dat door de oorspronkelijke partijen bewust
is beoogd, aldus de Hoge Raad. De afspraken over de werkgelegenheid kunnen derhalve
een ‘derdenbeding’ vormen waaraan werknemers aanspraken kunnen ontlenen.

210 Tot een vergelijkbare conclusie komen Bouwens, Roozendaal en Bij de Vaate 2015, p. 58 en Palm,
TAP 2015/3, paragraaf 2.
211 HR 1 oktober 2004, JAR 2004/257 (Taxicentrale Middelburg B.V./Gesink).
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De curator kan dus positieve invloed uitoefenen op de positie van de werknemer. Zo kan
de curator bijzondere afspraken maken ten aanzien van werknemers die vlak voor hun
overbruggingspensioen zitten. Het personeel dat niet mee gaat in het kader van een doorstart
(ondanks het Smallsteps-arrest, bijvoorbeeld om slechts een deel van de onderneming
wordt overgenomen, of omdat het, voor zo ver mogelijk, een doorstart betreft die louter
in het kader van liquidatie plaatsvindt) kan in de meeste gevallen worden ontslagen uit de
verplichtingen uit het concurrentiebeding. De curator dient bij de overnemende partij te
bedingen dat de werknemers gelijke of in ieder geval vergelijkbare arbeidsvoorwaarden
moet aanbieden, niet alleen qua beloning maar ook qua positie. Dit geldt dan als een
derdenbeding, waaraan de werknemers rechten kunnen ontlenen. De curator zal echter
bij zijn acties alle belangen moeten meewegen en in situaties waarin de belangen van
de werknemers strijdig zijn met die van de crediteuren, prevaleren de rechten van de
laatsten nog altijd.212
6.7

Conclusie en aanbevelingen

"Het komt er op neer," aldus Van Hees in 2016 in een opiniërende column, "dat werknemers in een faillissement van hun werkgever vrijwel vogelvrij zijn. Hun positie is ook
aanmerkelijk slechter dan in de ons omringende landen (...). Dat was overigens al veel
langer bekend. Alle reden, zo zou je kunnen denken, om hier iets aan te doen."213 Ik begrijp
deze hartenkreet. Als daarnaast bedacht wordt dat buiten faillissement de positie van
werknemers in Nederland juist relatief goed beschermd is, ook weer in vergelijking tot de
ons omliggende landen, dan wordt duidelijk dat hier sprake is van een grote discrepantie.
De kloof tussen beide situaties (de ontslagbescherming binnen en buiten faillissement) leidt
onvermijdelijk – bewust of onbewust – tot het opzoeken van de grenzen door ondernemers.214
Dat hoeft niet per se kwaadaardig te zijn (over misbruik van faillissement in het volgende
hoofdstuk meer), het lijkt eerder een natuurlijke ontwikkeling, die gestimuleerd wordt
door artikel 7:666 BW. Bouwens c.s. constateren dat een veel getrokken conclusie in de
literatuur is, dat "in de praktijk wordt gekozen voor een ('technisch') faillissement waarin
een buitengerechtelijke reorganisatie ook mogelijk was. De oorzaak daarvoor ligt volgens
de meesten in het grote verschil tussen de bescherming van werknemers in faillissement
en daarbuiten."215 Ook in het onderzoek van de Radboud Universiteit uit 2016 kwam deze
oorzaak duidelijk bovendrijven:
"Uit het onderzoek komt naar voren dat in sommige cases de regels omtrent het ontslag van
werknemers een belemmerende factor vorm(d)en voor het doorvoeren van een passende en
effectieve personele reorganisatie. Daarbij kan worden gewezen op de kosten en de tijd die
in sommige gevallen met ontslagprocedures zijn gemoeid. Ook het afspiegelingsbeginsel is
genoemd als een obstakel voor het tot stand brengen van een effectieve reorganisatie. Voorts
blijkt het problematisch om een - in het licht van de financiële situatie van de onderneming
noodzakelijke - versobering van de arbeidsvoorwaarden, zoals het brengen van een (tijdelijk)
loonoffer, tot stand te brengen."216
212 Aerts, TvI 2006/41.
213 Van Hees, TvI 2016/18.
214 Dit leidt soms ook tot misbruik door werkgevers; dit onderwerp komt in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan de orde.
215 Bouwens, Roozendaal en Bij de Vaate 2015, p. 53 e.v.
216 Rapport Verburg en Veder e.a., Rapport aan WODC 2016, p. 2.
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De in dit hoofdstuk zich zo prominent manifesterende problematiek is een rechtstreeks
gevolg van deze situatie. Het gememoreerde opzoeken van de grenzen, niet in de laatste
plaats door de insolventierechtpraktijk, tot uitdrukking komend in een roep om de prepack,217 met de daarop volgende coöperatieve houding van de Nederlandse wetgever met
het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I, leidde in zeker zin tot het lid op de
neus voor de praktijk. Niet alleen de pre-pack, maar ook klassiekere vormen van doorstart
liggen onder vuur, met rechtsonzekerheid tot gevolg.
Over de oplossing bestaat verdeeldheid,218 maar ik breek in dit hoofdstuk een lans voor
afschaffing van artikel 7:666 lid 1 sub a BW, onder gelijktijdige invoering van een nieuw
artikel in de Faillissementswet, dat voorziet in een soepeler regime voor de doorstarter.
Door de artikelen 7:662 e.v. BW ook in geval van faillissement van de werkgever van
toepassing te verklaren wordt eerst en vooral de kloof tussen de ontslagbescherming
binnen, respectievelijk buiten faillissement verkleind (bijvoorbeeld door de introductie
van de selectiecriteria bij ontslag na faillissement die hieruit voortvloeit), terwijl de
doorstart, dankzij verzachtende maatregelen ten gunste van de doorstarter, wel relatief
aantrekkelijk voor de doorstarter blijft, hetgeen ook de hoogte van de opbrengst van
de verkoop van de onderneming door de curator op peil houdt, wat ten gunste van de
gezamenlijke schuldeisers komt.
Eerder is dit hoofdstuk is betoogd dat Lidstaten de mogelijkheid hebben, ook nu nog, om
op grond van artikel 5 lid 2 van de richtlijn bepaalde handreikingen richting verkrijgende
ondernemers te doen.219 Wel is de vraag gerechtvaardigd of een soepeler ontslagregime
zich wel verdraagt met 'harde toepassing' van de regels van overgang van onderneming
op een faillissementsdoorstart. Wil dat soepeler regime wat ontslag van werknemers
betreft standhouden, dan zal dat gerealiseerd moeten worden door het opzegverbod
van artikel 7:670 lid 8 BW, dat een opzegging wegens een overgang van onderneming
verbiedt, terzijde te stellen met het argument dat dit opzegverbod niet aan een opzegging
in de weg staat die plaatsvindt vanwege de zgn. ETO redenen, oftewel bij een opzegging
die plaatsvindt wegens 'economische, technische of organisatorische' redenen. In ons
omringende landen is dit in verschillende vormen gebeurd, zoals Zaal heeft uiteengezet,
onder verwijzing naar eerder publicaties.220 Zij oppert de ETO-redenen in de wet te
verankeren en doet de suggestie een wettelijk rechtsvermoeden te introduceren dat bij
een faillissementsdoorstart sprake is van ETO-redenen. Terecht trekt zij in twijfel of dat
laatste zich verdraagt met doel en strekking van de richtlijn. Mijns inziens bieden de in
de rechtspraak gesanctioneerde ETO-redenen al voldoende basis om dit middel ruimer
in te zetten in de praktijk.221
217 Tollenaar, TvI 2011/23.
218 Zie voor een overzicht hiervan opnieuw: Bouwens, Roozendaal en Bij de Vaate 2015, p. 54 en 55.
Na het Smallsteps-arrest zijn beschouwingen ten aanzien van dit aspect te vinden in: Bouwens,
TRA 2018/13, Van der Neut TRA 2017/88 en Zaal, TRA 2018/14.
219 Zie het slot van paragraaf 6.2.
220 Zaal, TRA 2018/14, p. 18-19.
221 Hierbij kan mogelijk een beroep op de vrijheid van ondernemerschap (waarin artikel 16 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie voorziet) een steuntje in de rug bieden, nu
het Hof van Justitie van de Europese Unie daarna recentelijk (meer) gewicht heeft toekend in
zijn arrets van 27 april 2017, ECLI:EU:C:2017:317 (Asklepios).
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Alvorens daartoe concretere aanbevelingen te doen, acht ik het nuttig voor een completer
beeld ook door anderen genoemde oplossingen te bespreken. Ik kies daarbij voor recente
opiniërende bijdragen van achtereenvolgens Van der Neut222 en Bouwens.223 Beiden hebben
alternatieven voorgesteld, die (tevens) neerkomen op van-toepassing-verklaring van de
regels van overgang van onderneming op alle insolventieprocedures, onder meer met
gebruikmaking van de zgn. mitigeringsmogelijkheden die artikel 5 lid 2 van de richtlijn
biedt. Daarbij besteed ik minder aandacht aan een veel verderstrekkende visie die Verburg
tentoongespreid heeft door, naast de meergenoemde mitigeringsmogelijkheden c.a., ook
te wijzen op de veel fundamentelere aanpak waarbij de (ook) door mij gesignaleerde kloof
tussen de ontslagbescherming binnen en buiten faillissement integraal wordt aangepakt,
oftewel door ook 'iets te doen' aan het reguliere, door ondernemers als al te rigide ervaren
ontslagrecht, waardoor de druk om reorganisatiemogelijkheden via een doorstart te
onderzoeken wordt verlaagd.224 Deze brede aanpak spreekt mij aan, maar binnen het
kader van dit onderzoek heb ik ervoor gekozen mij te beperken tot het onderzoeken van de
mogelijke oplossingen binnen het – wat ik maar noem – insolventierechtelijk georiënteerde
deel van het ontslagrecht.
Van der Neut zoekt het nadrukkelijk en hoofdzakelijk in gebruikmaking van de mogelijkheden van artikel 5 lid 2 onder (a) en (b) van de richtlijn, waardoor én schulden niet mee
overgaan, én er relatief gemakkelijk tot neerwaartse bijstelling van de arbeidsvoorwaarden
moet kunnen worden overgaan, waarbij hij ter voorkoming van al te tijdrovende onderhandelingen met de vakorganisaties ook een rol voor de ondernemingsraad weggelegd
ziet, in de vorm van een daarmee te sluiten convenant met afspraken over de aanpassing
van de arbeidsvoorwaarden, dat geldt als er met de werknemersorganisaties geen overeenstemming wordt bereikt. Als alternatief ziet hij – opnieuw met het oog op bijstelling
van de arbeidsvoorwaarden bij de doorstarter, een rol weggelegd voor de eenzijdige-wijzigingsmogelijkheden die de artikelen 7:613, 7:611, 6:248 en 6:258 BW bieden. Dit zou dan
met een extra wettelijke verankering moeten worden verzekerd, die er op neer komt dat
een dergelijke wijziging alleen mogelijk is als daaraan ETO-redenen ten grondslag liggen
en de wijziging niet voornamelijk gelegen is in de overgang zelf.
Bouwens stelt voor, in aanvulling op de mogelijkheden van artikel 5 lid 2 onder (a) en (b)
van de richtlijn, te opteren voor een verlicht ontslagregime, met – kort samengevat – de
volgende kenmerken:
a) Het verlichte ontslagregime is op alle insolventieprocedures van toepassing (dus ook
bij surseance);
b) Het bevat een (in mijn woorden) rechtsvermoeden, te weten dat in geval van insolventverklaring de bedrijfseconomische noodzaak voor ontslag wordt aangenomen
(behoudens tegenbewijs);
c) Toetsing vindt (marginaal) plaats, door de rechter-commissaris, en niet meer door UWV;
d) Er komt 'wederindienstnemingsverplichting' voor de doorstarter bij een voortzetting
binnen 26 weken na de insolventverklaring, waarbij het afspiegelingsbeginsel toepassing
222 Van der Neut TRA 2017/88.
223 Bouwens, TRA 2018/13.
224 Verburg 2018, p. 126 e.v.
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vindt in die zin dat de werknemers die volgens dat beginsel het laatste voor ontslag
in aanmerking zou komen het eerst een arbeidsovereenkomst bij de doorstarter
aangeboden moet krijgen.
In de voorstellen van Van der Neut mis ik een integrale(re) visie die ook tegemoet komt
aan het voornaamste bezwaar zoals dit in ieder geval door mij wordt gevoeld, te weten het
risico van de afwijkende selectie van werknemers die mee over 'mogen' naar de doorstarter,
waarbij de keuze niet valt op werknemers met een 'vlekje' (of dat nu een kwestie van leeftijd,
hoog salaris, arbeidsongeschiktheid of iets anders is). Bouwens' voorstel komt daaraan wel
tegemoet, al ben ik huiverig voor de 'knip' die in zijn voorstel te zien is tussen enerzijds het
moment van ontslag (slechts marginaal getoetst door de niet arbeidsrechtelijk onderlegde
rechter-commissaris) en anderzijds de mogelijk pas veel later aan te leggen toets (door
de kantonrechter?) bij de vraag of de wederindiensttredingsverplichting is nagekomen.
Niet alleen hebben de rechters-commissarissen in het verleden slechts zelden laten zien
voldoende oog te hebben voor de positie van werknemers, maar ook zou ik graag zien
dat juist in een eerder stadium al zekerheid wordt geschapen omtrent de overgang van
alle werknemers, gevolgd door een selectie bij eventueel ontslag door de doorstarter. Dat
lijkt mij niet alleen voor werknemers, maar ook voor de 'nieuwe' werkgever gewenst. Dit
waarborgt bovendien ook een directe toetsing van de afspiegeling door UWV, dat terzake
bij uitstek als deskundig kan worden beschouwd.
Denkbaar is daarom al met al, naar mijn mening, naast afschaffing van artikel 7:666 lid 1
sub a, een nieuw artikel op te nemen in de Faillissementswet, dat specifiek in de gevolgen
voorziet van de gesignaleerde problematiek.225 De volgende componenten kunnen daarvan
deel uit maken:
1. Wanneer de arbeidsovereenkomst door de curator is opgezegd en na deze opzegging een
doorstart plaatsvindt (die voldoet aan de eisen van artikel 7:662 e.v. BW) is de opzegging
nietig en wordt de werknemer geacht van rechtswege in dienst te zijn gekomen van
de verkrijgende werkgever. Nietigheid heeft de voorkeur boven vernietigbaarheid,
omdat binnen de systematiek van het ontslagrecht na invoering van de Wet werk en
zekerheid in 2015 buitengerechtelijke vernietiging niet meer mogelijk is en langdurige
procedures bij de kantonrechter omwille van de rechtszekerheid moeten worden
vermeden. Bovendien gaat van deze insteek een zeker prohibitief karakter uit richting
de curator: aan het negeren van de regels omtrent overgang van onderneming zijn
serieuze risico's verbonden. De verwachting is gerechtvaardigd dat de curator in geval
van twijfel over de arbeidsrechtelijke positie van het personeel met de overnemende
partij alsmede met werknemers(-organisaties) in gesprek zal gaan. Een werknemer
die al een andere baan heeft of om een andere reden niet in dienst wil komen van de
verkrijger dient daarmee schriftelijk in te stemmen.
2. De verkrijgende werkgever is in afwijking van artikel 663 lid 1 van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek niet hoofdelijk verbonden voor de nakoming van verplichtingen uit
225 Te denken valt aan een nieuw artikel 40a Fw; ik zou overigens voorstander zijn van meerdere
wijzigingen om het insolventierecht en het arbeidsrecht beter op elkaar te laten aansluiten, die
alle in de Faillissementswet een plaats zouden kunnen krijgen, maar deze voorstelen vallen
verder buiten het bestek van dit hoofdstuk.
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de arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan vóór het tijdstip van de overgang. Hiermee
wordt uitvoering gegeven aan de mogelijkheid die artikel 5 lid 2 van de richtlijn biedt.
3. De verkrijgende werkgever kan gedurende bijvoorbeeld zes maanden na de overgang van
onderneming tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten overgaan wegens economische, technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid
met zich brengen; bij regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
worden door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen nadere (lees: soepeler)
regels gesteld met betrekking tot het vaststellen van de aanwezigheid van de in de
vorige volzin genoemde (ETO-)redenen.
4. Gedurende bijvoorbeeld zes maanden gerekend vanaf het moment van de overgang
van onderneming geldt de herplaatsingsverplichting van artikel 669 lid 1 van Boek 7
van het Burgerlijk Wetboek niet voor de verkrijgende werkgever.
5. Indien gedurende een periode van zes maanden gerekend vanaf de overgang van
onderneming door de verkrijger aan de werknemer en/of aan een of meer werknemersorganisaties een voorstel wordt gedaan dat strekt tot neerwaartse aanpassing van
de arbeidsvoorwaarden en dit voorstel niet wordt aanvaard, kan de kantonrechter op
verzoek van de werkgever de arbeidsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aanpassen,
voor zover dit de kantonrechter na afweging van de wederzijdse belangen redelijk
voorkomt. Hoger beroep en cassatie worden uitgesloten.
Hiermee wordt enerzijds voorkomen dat doorstarters overgaan tot het zgn. cherry picking en
de reguliere selectiecriteria negeren, maar wordt anderzijds ook een aantal handreikingen
aan potentiële doorstarters gedaan.
Essentieel neveneffect van deze nieuwe regelgeving is voorts dat de pre-pack, ter onderscheiding van de gewone faillissementsdoorstart (zonder aanwijzing van een beoogd
curator) aantrekkelijk blijft, waardoor ook aan een pre-pack voortvloeiende voordelen
blijven behouden.226 Omgekeerd, bij gebreke van een dergelijk ingreep, verwordt de prepack tot een onbruikbaar fenomeen. Met dit voorstel wordt de pre-pack gereanimeerd
en kan ook de beoogde wet alsnog aangenomen worden en een serieuze bijdrage aan de
praktijk gaan leveren.
Weliswaar heb ik kort hiervoor bedenkingen weergegeven van mijzelf en andere auteurs
ten aanzien van de (on)mogelijkheid van een beroep op artikel 7:666 BW bij gewone
doorstarts, maar desalniettemin is de conclusie zeer verdedigbaar dat het aantal pre-packs
bij de huidige stand van zaken verwaarloosbaar klein zal worden. Mogelijk dat uitsluitend
in geval van nakende faillissementen die voor grote maatschappelijke onrust zullen zorgen
alsnog doorslaggevende waarde wordt toegekend aan de stille voorbereiding op het
faillissement, waarbij bijvoorbeeld aan ziekenhuizen of zorginstellingen valt te denken.
Met dit voorstel wordt een revival van de pre-pack mogelijk en kan de beoogde wet alsnog
aangenomen worden.

226 De A-G noemde de pre-pack in sommige opzichten "zeker prijzenswaardig", zie punt 77 van de
conclusie.
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Tot slot nog wat beschouwende overwegingen. Een andere oplossingsrichting die ik niet
ongenoemd wil laten en het verkennen waard kan zijn, is gelegen in het maken van een
onderscheid maakt tussen de (al dan niet 'gepre-packte') doorstart waarbij de doorstarter
gelieerd is aan de oorspronkelijke ondernemer, vergelijkbaar met het in het Verenigd
Koninkrijk gehanteerde begrip "connected party",227 en de doorstart waarbij een andere
marktdeelnemer opteert voor overname van (een deel van) de failliete concurrent en haar
personeel. Natuurlijk zal dit tot enige definitie- en handhavingsproblemen kunnen leiden
en ook tot misbruikgevallen, maar het onderscheid legt wel de vinger op de zere plek: als
een ondernemer uit is op een goedkope en snelle reorganisatie, zonder inachtneming van
de normaliter geldende ontslagregels, vangt hij bot. Dan gelden de algemene spelregels,
inclusief overgang van onderneming (alsook de reguliere selectiecriteria bij ontslag, de
zware eenzijdige-wijzigingstoets bij aanpassing van arbeidsvoorwaarden etc.). Anders
is dat bij overname door een andere marktdeelnemer, hetgeen dan zodanig zou moeten
worden ingekleed dat laatstbedoelde doorstart plaatsvindt binnen de kaders van de
liquidatiedoelstelling van het faillissement. Dat laatste is nog niet eenvoudig, want de
manoeuvreerruimte is na Smallsteps beperkt. Het Hof heeft immers aan de 'herkomst'
van de doorstarter (oftewel: is het een 'vreemde' doorstarter of niet?) vooralsnog geen
betekenis gehecht. Bij de huidige stand van zaken lijkt het daarom hoe dan ook mis te gaan
bij een pre-pack, vanwege het voorbereidende karakter dat daaraan nu eenmaal inherent is.
Daarmee raakt de discussie aan een andere, essentiële vraag: is de richtlijn niet aan wijziging
toe? Gezien de breed (want: Europees) onderkende ontwikkeling van het insolventierecht
die gaande is, van klassiek op liquidatie gericht, naar in toenemende mate (ook) strevend
naar behoud van de onderneming, is het denkbaar dat niet het onderscheid liquidatie/
voortzetting, maar het onderscheid gelieerde versus niet-gelieerde doorstart beslissend
wordt geacht voor de vraag of toepasselijkheid van de richtlijn achterwege kan blijven.
Uiteraard dient hieraan tevens de voorwaarde verbonden te blijven dat het per definitie
en uitsluitend moet gaan om gevallen waarin sprake is van insolventie van de werkgever,
die zijn beslag krijgt in een procedure die onder toezicht staat van een overheidsinstantie.
Een dergelijk onderscheid (gelieerde versus niet-gelieerde doorstart) zou overigens ook
kunnen worden gemaakt bij de toets van opvolgend werkgeverschap: alleen bij een gelieerde doorstart tellen de dienstjaren van voor een faillissement mee. Nu het daarbij om
een puur nationale aangelegenheid gaat, ligt het voor de hand bij een in de Nederlandse
jurisprudentie ontwikkeld criterium aan te sluiten: het 'zodanige-banden'-criterium.
Zo'n wetswijziging lijkt mij winst voor de doorstartpraktijk: er zou voor niet-gelieerde
doorstarts een eind komen aan de in de Wwz geïntroduceerde verplichting (in artikel 7:673
lid 4) bij de berekening van de transitievergoeding ook dienstjaren uit de periode van vóór
de doorstart te betrekken. Dit artikel zou naar mijn overtuiging onmiddellijke werking
moeten hebben en zich daarmee zodoende tevens uitstrekken over zgn. oude doorstarts
(van vóór 1 juli 2015), waarmee voor een belangrijk deel een einde komt aan de in dit
hoofdstuk besproken 'Constar-problematiek', inclusief de breed gedeelde onwenselijkheid
van het meetellen van oude dienstjaren van voor een doorstart (door een andere marktdeelnemer) bij een later ontslag.
227 Zie de eerdere verwijzing naar het zgn. Graham report in voetnoot 3 van dit hoofdstuk.
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Dit leidt tot de aanbeveling in de Faillissementswet tevens de volgende bepaling op te nemen:
Artikel 40y (opvolgend werkgeverschap)
In afwijking van artikel 668a lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 673
lid 4 aanhef en onder b, tweede volzin van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt een
werkgever die een arbeidsovereenkomst aangaat met een werknemer die in de voorafgaande
periode van zes maanden in dienst is geweest van een werkgever die in staat van faillissement is
verklaard uitsluitend ten aanzien van de verrichte arbeid als opvolgend werkgever beschouwd
als tussen hem en de gefailleerde werkgever zodanige banden bestaan dat het door de laatste
op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden
en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever.228

Het gaat er, samenvattend, om een goed evenwicht te scheppen tussen reorganisaties buiten
faillissement en de doorstart, waarbij de voordelen van het laatste zo veel als mogelijk
veiliggesteld worden – niet in de laatste plaats ten behoeve van (een zo groot mogelijk
opbrengst voor) de gezamenlijke schuldeisers, zonder aan de gerechtvaardigde belangen
van een specifieke groep schuldeisers, te weten de werknemers tekort te doen. Dat kan met
een aanpassing van met name de Faillissementswet en – daarmee samenhangend – ook
boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Ik zou dan ook, met een knipoog naar de titel van het artikel van Tollenaar in het Tijdschrift
voor Insolventierecht uit 2011,229 waarmee zoveel vaart in de discussie over de voor- en
nadelen van een (voorbereide) doorstart werd gebracht, dit hoofdstuk willen eindigen met:
"Faillissementswetgever van Nederland, geef werknemers meer rechten bij doorstarts!"

228 Daarnaast ben ik er voorstander van een vergelijkbare bepaling op te nemen voor de berekening
van de lengte van de opzegtermijn bij opvolgend werkgeverschap (die nu nog in zijn geheel
ontbreekt), zie paragraaf 6.6.5.
229 Tollenaar, TvI 2011/23: "Faillissementsrechters van Nederland, geef ons de pre-pack!".
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7.1

Inleiding

De stap van het voorwerp van onderzoek in het vorige hoofdstuk, de doorstart, naar het
onderwerp misbruik is snel gemaakt.1 De – niet in de laatste plaats: arbeidsrechtelijke –
voordelen voor een werkgever die een doorstart weet te realiseren kunnen immers dermate
aantrekkelijk zijn dat dit leidt tot een welbewust aansturen op het faillissement teneinde
van personeel(-slasten) te worden verlost. De evidente voordelen die zijn verbonden
aan de faillissementsdoorstart zijn eerder uitgebreid aan de orde geweest en met name
gelegen in het feit dat afslanking van het personeelsbestand gemakkelijker kan worden
gerealiseerd, nu de curator in de praktijk vrijwel steeds alle arbeidsovereenkomsten daags
na de faillietverklaring opzegt en de doorstarter zelf kan bepalen welke werknemers hij
een arbeidsovereenkomst aanbiedt en welke arbeidsvoorwaarden die nieuwe arbeidsovereenkomst bevat.
7.1.1

Afbakening onderwerp

Met de term doorstart wordt in dit hoofdstuk steeds gedoeld, tenzij anders vermeld, op
de situatie dat de oorspronkelijke bestuurders en/of aandeelhouders direct of indirect
betrokken zijn bij de doorstarter. De doorstart waarbij de verkrijgende partij op geen enkele
wijze gelieerd is aan de oorspronkelijke werkgever – te denken valt hierbij aan de situatie
waarin een concurrerende marktdeelnemer na een openbaar biedingsproces (een deel
van) de onderneming van de curator overneemt – zal in dit hoofdstuk over misbruik van
faillissementsrecht buiten beschouwing blijven, al kan niet volledig worden uitgesloten
dat zich ook in zo'n geval omstandigheden voordoen die als misbruik van bevoegdheid
door bijvoorbeeld de verkrijger kwalificeren, maar praktijkvoorbeelden daarvan zijn mij
niet bekend.
Bij misbruik van faillissementsrecht wordt voorts consequent uitgegaan van misbruik van
de bevoegdheid het eigen faillissement aan te vragen, al is denkbaar dat eveneens sprake
is van misbruik, als de betrokken ondernemer hetzij samenspant met een crediteur door
laatstgenoemde het faillissement te laten aanvragen, hetzij de faillissementsaanvraag

1

Zie over misbruik van faillissement ook de volgende publicaties (genoemd in omgekeerde
chronologische volgorde): Everhardus en Ultee 2017, TAO 2017/2; Schaink 2017, p. 199 e.v;
Hufman 2015, p. 108-118; H. Biesheuvel, FIP 2010/4, p. 114-119 (alle met uitgebreide analyses
van op dat moment bestaande jurisprudentie); Theunissen 2009, p. 39 e.v. en Lennarts en De
Valk, ArA 2004/2, p. 108-123.

225

7.1.2

Hoofdstuk 7 / Misbruik van faillissementsrecht

uitlokt door opzettelijk jegens een crediteur niet aan de betalingsverplichtingen te voldoen.2 Aanvraag van het eigen faillissement kan overigens ook misbruik van bevoegdheid
opleveren als geen sprake is van benadeling van de positie van werknemers, maar dat valt
(daarom) buiten het bestek van dit onderzoek.3
Waar in dit hoofdstuk verder over misbruik wordt gesproken wordt derhalve consequent
gedoeld op de situatie waarin door een werkgever het eigen faillissement wordt aangevraagd
en daarbij sprake is van benadeling van werknemers.
7.1.2

Relativering belang en omvang problematiek

Bedacht dient voorts te worden – als tegenwicht ten opzichte van de geschetste voordelen
voor de 'misbruiker' – dat een faillissementsdoorstart niet bepaald als een abc’tje voor de
in verleiding gebrachte werkgevers kan worden beschouwd: na de faillietverklaring is het
woord altijd aan de curator. Hij is bevoegd, onder toeziend oog van de rechter-commissaris,
beheer- en beschikkingshandelingen ten aanzien van de boedel te verrichten, ook wat de
verkoop van (delen van) de onderneming betreft. Daarbij is zonder meer denkbaar dat hij
een gereedliggend doorstartscenario van de failliete ondernemer passeert ten faveure van
een ander bod, bijvoorbeeld van een concurrent. Hierbij kunnen verschillende belangen
voor de curator een rol spelen; hij is in beginsel vrij in de keuze bepaalde belangen te laten
prevaleren boven andere.4 Met andere woorden, de ondernemer geeft de regie door de
faillissementsaanvraag uit handen en neemt daarbij een zeker risico met betrekking tot
zijn doorstartplannen, al blijft het wel een gegeven dat hij een kennisvoorsprong op andere
gegadigden heeft, die hem in staat stelt op korte termijn een aantrekkelijk en wellicht
ook beter onderbouwd bod te doen, dat andere geïnteresseerden niet kunnen ‘matchen’.5
Bovendien mag hier aan toegevoegd worden – en dat is een tweede relativerende opmerking – dat bedoelde voordelen na het evenzeer uitgebreid in het vorige hoofdstuk besproken
Smallsteps-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie aanzienlijk minder
vanzelfsprekend zijn geworden.6 Indien de doorlopen insolventierechtelijke procedure het
voortzetten van de activiteit van de betrokken onderneming beoogt, voldoet de transactie7
niet aan de voorwaarde die voortvloeit uit artikel 5 lid 1 van de Richtlijn 2001/23/EG.8
Dit heeft tot gevolg dat de regels omtrent overgang van onderneming van toepassing
blijven op de doorstart, waardoor de doorstartende onderneming niet meer profiteert
2

3
4
5
6
7
8
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Een situatie waarin een werkgever surseance aanvraagt die snel gevolgd wordt door omzetting in
faillissement is in 2015 door het Hof Arnhem-Leeuwarden expliciet ("materieel gezien") op één
lijn gesteld met de eigen faillissementsaangifte: zie r.o. 5.2 in Hof Arnhem-Leeuwarden 1 oktober
2015, JAR 2015/274, m.nt. Van der Pijl.
HR 26 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:48.
HR 16 december 2011, NJ 2012, 515. Zie ook Everhardus en Ultee, TAO 2017/2 met een uitgebreidere
beschouwing van de belangen die bij de besluitvorming van de curator een rol kunnen spelen.
Een voorbeeld van zo'n situatie deed zich voor in het overnameproces van failliete winkelketen
Tuunte: Rb. Gelderland (ktr.) 1 februari 2018, JAR 2018/40.
HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489 (Smallsteps).
Met de term transactie lijkt door het Hof te worden gedoeld op de uiteindelijke doorstart inclusief
de daaraan voorafgaande fase (aldus bijvoorbeeld Verburg in zijn annotatie onder het arrest in
HvJ EU 22 juni 2018, ECLI:EU:C:2017:489, JOR 2017/217 (Smallsteps).
HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489 (Smallsteps), r.o. 47.
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van de genoemde voordelen. Alle betrokken werknemers gaan immers van rechtswege
mee over, met behoud van alle bijbehorende rechten en verplichtingen; bovendien blijft
de doorstarter/verkrijger, bij de huidige stand van zaken in de Nederlandse wetgeving,
aansprakelijk voor de niet door de failliete onderneming nagekomen verplichtingen die uit
de arbeidsovereenkomsten voortvloeiden. Al in deze inleiding mag daarom geconcludeerd
worden dat de doorstart die volgt op een zgn. pre-pack (dat wil zeggen een doorstart
waarbij voorafgaand aan het faillissement al een beoogd curator bij de voorbereiding van
de doorstart is betrokken) na Smallsteps niet meer interessant zal zijn voor de potentiële
misbruiker. Overigens mag worden aangenomen dat – ook afgezien van de gevolgen voor
de pre-packpraktijk van het Smallsteps-oordeel – van de aanwezigheid van een beoogd
curator al een zeker prohibitief effect jegens latente misbruikers zal zijn uitgegaan, nu
van een beoogd curator altijd mag worden verwacht ook andere belangen dan die van de
schuldenaar in het oog te houden.
Op de vraag of ook andere vormen van doorstart dan de pre-pack succesvol geconfronteerd
kunnen worden met het standpunt dat zij deel uit maken van een zozeer op voortzetting
van de activiteit van de betrokken onderneming gerichte procedure geeft het arrest geen
duidelijk antwoord.9 De meningen in het wetenschappelijk debat lopen uiteen10 en naar
verwachting zal het Europese Hof nog prejudiciële vragen voorgelegd krijgen met betrekking
tot andere casusposities, waarbij de faillietverklaring op andere wijze voorbereid is dan
via een pre-pack, met aanwijzing van de beoogd curator.11
Feit is hoe dan ook dat het speelveld voor misbruik door het Smallsteps-arrest kleiner is
geworden. In dit hoofdstuk zal ik mij, mede ter vermijding van overlap met het vorige
hoofdstuk, beperken tot dit kleinere speelveld en telkens tot uitgangspunt nemen dat sprake
is van een doorstart die profiteert van de in de richtlijn voorziene uitzondering, oftewel
waarop op grond van artikel 7:666 BW de regels omtrent overgang van onderneming niet
van toepassing zijn. Dit brengt met zich dat niet steeds bij elk vraagstuk de vraag wordt
betrokken of de doorstart al dan niet “Smallsteps-proof” is; het kan in zijn algemeenheid
weliswaar zeer gerechtvaardigd zijn die vraag wel te stellen, maar omwille van een helder
en geconcentreerd onderzoek van het specifieke fenomeen misbruik van faillissement laat
ik dit element in dit hoofdstuk welbewust achterwege.
Een derde en laatste relativerende opmerking ten aanzien van het belang van dit onderwerp
betreft de vermeende omvang van misbruik van faillissementsrecht in het Nederlandse
bedrijfsleven. Al sinds medio jaren ‘90 van de vorige eeuw wordt empirisch onderzoek

9
10

11

Verburg is wel vrij stellig in zijn opvatting dat dit niet snel het geval is: Verburg, FIP 2017/334.
Verstijlen, TvI 2017/20; Hurenkamp, TvI 2017/21, Schaink, TvI 2017/22 (tevens in aangepaste vorm
verschenen in ArbeidsRecht 2017/34 onder de titel Het Smallsteps arrest: de pre-pack voorbij,
maar wat volgt?,); Loesberg, JAR 2017/189; Verburg, JOR 2017/217, Verburg, FIP 2017/334, Schreurs
ArA 2018/3.
Eerste voorbeelden van 'post-Smallsteps'-rechtspraak: Rb. Noord-Holland (ktr.) 12 oktober 2017,
JAR 2017/281, m.nt. Van der Pijl en Rb. Gelderland (ktr.) 1 februari 2018, JAR 2018/40.
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verricht naar dit onderwerp.12 Ik stip hier kort de uitkomsten aan van achtereenvolgens
onderzoeken van het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) van de Universiteit van Amsterdam
uit 1996,13 met een vervolgonderzoek in 2004,14 van Luttikhuis uit 2007,15 en van het
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit te Nijmegen uit
2016.16 Daaruit komt bepaald geen eenduidig beeld naar voren. Dit is in de eerste plaats
verklaarbaar door het aanzienlijke tijdsverloop tussen de verschillende onderzoeken.
Hierdoor is sprake geweest van enerzijds verschillende economische omstandigheden en
anderzijds verschillen in wet- en regelgeving, alsook in handhavingsmogelijkheden, die
toenamen na ontwikkelingen in de rechtspraak, hetgeen mogelijk een afschrikwekkend effect
heeft gehad. Ook zijn verschillende onderzoeksmethoden en -uitgangspunten gehanteerd
(waaronder verschillende definities van begrippen als ‘misbruik’ en ‘oneigenlijk gebruik’).17
Kortom, vergelijking van de onderzoeken is niet goed mogelijk.18
Dan toch een enkel woord over de uitkomsten. Het HSI-onderzoek vond medio jaren '90 van
de vorige eeuw plaats in opdracht van de Minister van Justitie, naar aanleiding van vragen
van leden van de Tweede Kamer. Er werd geconcludeerd dat in 20% van de faillissementen
sprake is van oneigenlijk gebruik ("een op de vijf gevallen").19 Het vervolgonderzoek van
HSI in 2004 had een meer strafrechtelijke insteek. Het vond plaats naar aanleiding van een
toename van gevallen van faillissementsfraude in de (Groningse en Amsterdamse) horeca,
en de uitkomsten daarvan zijn onvoldoende relevant voor mijn civielrechtelijke benadering
van het onderwerp, al maak ik wel melding van de conclusie dat ten aanzien misbruik en
doorstart "in het algemeen nauwelijks hard gemaakt kan worden dat sprake is van een
wijdverbreid fenomeen".20 Luttikhuis komt vervolgens na een onderzoek op basis van
CBS-gegevens tot een veel kleiner percentage misbruikgevallen: in slechts iets meer dan
1% van de faillissementen is sprake van misbruik.21 Volgens het meest recente onderzoek,
van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, met een in kwantitatief opzicht beperkt
onderzoeksbereik (aan de hand van 26 casus werden met de betrokkenen gesprekken
gevoerd), is in "geen van de onderzochte gevallen (...) gebleken dat het faillissement is
aangevraagd met het oog op enkel een sanering van (een deel van) het personeelsbestand."22

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Een onderzoeksrapport naar misbruik van BV's uit 1983 laat ik hier onbesproken, nu het weliswaar
betrekking had op misbruik (van vennootschappen door middel) van faillissement, maar het
zwaartepunt in dit onderzoek veeleer lag bij vennootschaps-, fiscaal-, en stafrechtelijke aspecten
van misbruik, zie hierover: Berghuis en Paulides 1983.
R. Knegt e.a 1996.
R. Knegt e.a. 2005. Voor een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten, zie: Theunissen,
TAP 2010/4.
Luttikhuis 2007.
Rapport Verburg en Verder e.a., Rapport aan WODC 2016.
Aldus ook: Everhardus en Ultee, TAO 2017/2.
Theunissen, die de onderzoeken van HSI en Luttikhuis uitgebreider samenvat, spreekt van het
vergelijken van appels en peren, zie Theunissen, TAP 2010/4.
Knegt e.a. 1996, p. 48.
Zie voor een korte samenvatting van dit onderzoek: Bouwens, Roozendaal en Bij de Vaate 2015,
p. 53.
Zie hierover een separate publicatie van haar hand naar aanleiding van onderzoek van CBS-gegevens
over de jaren 2003 en 2004: Luttikhuis, TvI 2006/3.
Rapport Verburg en Veder e.a., Rapport aan WODC 2016, p. 98.
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Aan de uitkomsten van de genoemde onderzoeken, laat staan de combinatie ervan, kunnen
niet of nauwelijks algemene wetenschappelijk verantwoorde conclusies ten aanzien van
het fenomeen misbruik in zijn algemeenheid worden verbonden. Een conclusie die ik
niettemin wel voor mijn rekening durf te nemen is dat het aantal gevallen waarin misbruik
van faillissement wordt gemaakt door werkgevers grosso modo in de loop der jaren geen
grote vlucht heeft genomen en niet bepaald lijkt toe te nemen, waarbij schommelingen, ten
gevolge van enerzijds ontwikkelingen in de jurisprudentie23 en anderzijds conjunctuurafhankelijke economische pieken en dalen, vanzelfsprekend niet uitgesloten kunnen worden.
In het voorgaande mag dan een serieuze relativering van het belang van dit onderwerp
worden gelezen, tegelijkertijd blijft het zowel met het oog op voorkoming van (toch
weer) uitdijend misbruik van faillissement, alsook vanuit wetenschappelijk opzicht de
moeite meer dan waard de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen, alsook tot een
nadere beschouwing over te gaan. Ik doel hierbij tevens op het feit dat de vraag naar de
eventuele aanwezigheid van misbruik van faillissementsrecht door Schaink ook wel de
'lakmoesproef' is genoemd van "een fair evenwicht in het spanningsveld van arbeidsrecht
en faillissementsrecht."24 Dat laatste is nadrukkelijk het subject van dit onderzoek en dat
rechtvaardigt de verdere analyse.
Overigens is lang niet altijd sprake van misbruik als een onderneming doorstart; er kunnen
ook volkomen legitieme motieven aan een doorstart ten grondslag liggen. Niet alleen is
in dit licht eerder gewezen op de ook vanuit Europa geïnstigeerde wens ondernemingen
een tweede kans te geven en te herstructureren,25 maar ook zal vaak sprake zijn van
gebruikmaking van een uiterst middel om een onderneming te redden, bijvoorbeeld,
aldus Schaink, "mét veiligstelling van bepaalde werkgelegenheid, nadat andere reguliere
pogingen zijn gestrand".26 De focus is in dit hoofdstuk gericht op de hier bedoelde grens
tussen enerzijds gerechtvaardigd gebruik van deze doorstartmogelijkheden en anderzijds
misbruik daarvan. De meest recente ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur
worden geanalyseerd en geduid, waarbij enkele aanbevelingen zullen worden gedaan om
misbruik te voorkomen.
7.1.3

Opzet hoofdstuk

De opzet van dit hoofdstuk is verder als volgt. Ook hier zal in het kader van de beantwoording
van de onderzoeksvragen, specifiek toegespitst op het leerstuk misbruik van faillissement
antwoord worden gezocht op de volgende vragen:
1. Wat zijn de relevante Europese en Nederlandse regels op het gebied van misbruik van
bevoegdheid in het algemeen en misbruik van bevoegdheid het faillissement aan te
vragen in het bijzonder?

23
24
25
26

Na de hierna te bespreken arresten van de Hoge Raad in 2001 (MTW Waalhaven/FNV) en 2004
(Digicolor) was bijvoorbeeld sprake van een opleving van het aantal gepubliceerde uitspraken
over dit onderwerp.
Schaink 2017, p. 200.
Zie hierover paragraaf 2.12.
Schaink 2017, p. 201.
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2. In hoeverre is daarbij sprake van spanningen of tegenstrijdigheden tussen de belangen
van de verschillende betrokkenen, met name die van de (aandeelhouder(s) van)
gefailleerde zelf, van de werknemers (en ondernemingsraden en vakorganisaties),
alsook de samenleving als geheel?
3. Hoe kunnen – indien aanwezig – onder vraag 2. bedoelde spanningen of tegenstrijdigheden, rekening houdend met alle betrokken belangen, op efficiënte en aanvaardbare
wijze door (wijziging van) de Nederlandse wetgeving worden opgelost?
In het kader van de beantwoording van deze vragen begin ik met de Europese verplichtingen
die aan lidstaten zijn opgelegd ten aanzien van het tegengaan van misbruik van faillissement
(paragraaf 6.2), om te vervolgen met de – deels daaruit voortvloeiende en deels al langer
bestaande oorspronkelijke – Nederlandse regels, zowel algemeen vermogensrechtelijk van
aard, als specifiek op de positie van werknemers in faillissement gericht (paragraaf 6.3).
Daarna wordt nagegaan welke ontwikkelingen in de jurisprudentie van belang zijn bij
de uitleg van deze regels en welke problemen zich daarbij voordoen (paragraaf 6.4).
Dit wordt gevolgd door het in kaart brengen van de mogelijkheden die werknemers ter
beschikking staan zich te verzetten tegen misbruik en een beantwoording van de vraag
of dat instrumentarium voldoende is om tot een aanvaardbare en efficiënte oplossing van
gesignaleerde problemen te komen (paragraaf 6.5). Ik rond af met een conclusie, inclusief
een aantal aanbevelingen die gesignaleerde knelpunten zouden kunnen ondervangen
(paragraaf 6.6).
7.2

Misbruik – Europeesrechtelijke perspectief

In de versie van de Europese richtlijn aangaande overgang van onderneming uit 1998 is de
verplichting opgenomen voor de lidstaten de nodige maatregelen treffen "om frauduleuze
insolventieprocedures met het doel de werknemers van de in deze richtlijn bedoelde rechten
te beroven", te voorkomen.27 Het gebruik van de term "frauduleuze" wekte de suggestie dat
vanuit Europa een min of meer strafrechtelijke benadering werd voorgestaan. In de daarop
volgende, huidige versie van de richtlijn uit 2001 is echter voor andere bewoordingen
gekozen, nu artikel 5 (artikel 4 bis werd in de richtlijn van 2001 vernummerd tot een
nieuw artikel 5) het in lid 4 als volgt verwoordt:
"De lidstaten treffen de nodige maatregelen om misbruik van insolventieprocedures met het
doel de werknemers van de in deze richtlijn bedoelde rechten te beroven, te voorkomen."28

In plaats van het strafrechtelijk georiënteerde begrip "frauduleuze insolventieprocedures"
koos de Raad van de Europese Unie derhalve drie jaar later voor het meer civielrechtelijke
"misbruik van insolventieprocedures." Opmerkelijk genoeg wordt in de memorie van
toelichting, behorend bij het wetsvoorstel waarin de richtlijn uit 1998 in de Nederlandse
wetgeving wordt geïmplementeerd, desalniettemin ook al gesproken van de verplichting
voor Nederland om maatregelen te treffen "om misbruik van insolventieprocedures met

27
28
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Aldus artikel 4bis lid 4 van Richtlijn 98/50/EG. In de voorganger van deze richtlijn (Richtlijn 77/187/
EEG) ontbrak een dergelijke verplichting.
Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001, Pb L 82/16.
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het doel de werknemers te beroven van de in de richtlijn bedoelde rechten te voorkomen."29
Daarmee wordt al in het jaar 2000 aangesloten bij de letterlijke bewoordingen van de
richtlijn uit 2001. Wellicht is indertijd door de betrokken ministers voor een pragmatische
benadering gekozen, nu zij mogelijk ten tijde van het indienen van het wetsvoorstel en
de memorie van toelichting op 8 november 2000 al bekend waren met de aangepaste
concepttekst van de richtlijn die niet lang daarna, op 12 maart 2001, werd vastgesteld. Een
andere, minder prozaïsche verklaring voor het verschil in de tekst van deze bepaling in
1998 respectievelijk 2001 betreft het feit dat in de Engelste tekst van beide richtlijnen wel
een en dezelfde formulering werd gehanteerd (te weten dat in beide richtlijnen van 'misuse
of insolvency proceedings' werd gesproken), en dat dus indertijd niet zozeer een materiële
wijziging werd beoogd, maar eerder de correctie van een slordige Nederlandse vertaling.
Overigens heeft de richtlijn uit 1998 klaarblijkelijk hoe dan ook geen aanleiding gegeven
wijzigingen in bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht aan te brengen, waaruit afgeleid
mag worden dat in feite nimmer serieus voor een strafrechtelijke insteek is gekozen.30 In
paragraaf 7.3.2 komt de wijze waarop Nederland aan deze implementatieverplichting
heeft willen voldoen uitgebreid aan de orde.
7.3
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Misbruik in het Burgerlijk Wetboek

Misbruik van bevoegdheid is in algemene, vermogensrechtelijke zin geregeld in artikel 3:13
BW, dat in het eerste lid het volgende bepaalt: "Degene aan wie een bevoegdheid toekomt,
kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt."
Het maken van misbruik van een bevoegdheid wordt vaak gekwalificeerd als een vorm
van onrechtmatig handelen, hoewel dit strikt genomen niet zuiver is; voor onrechtmatig
handelen en misbruik van bevoegdheid gelden in principe verschillende, althans niet
identieke criteria, en ook de sancties vallen niet samen.31 Ik laat dit (wellicht wat al te)
academische onderscheid verder buiten beschouwing, nu in de rechtspraak, daaronder
begrepen standaardjurisprudentie over dit onderwerp van de Hoge Raad, geen enkele
aandacht aan dit onderscheid wordt besteed en de begrippen misbruik van bevoegdheid en
onrechtmatige daad afwisselend voor dezelfde materie worden gehanteerd.32 Misbruik van
bevoegdheid kan leiden tot twee gevolgen, te weten: de uitoefening van de bevoegdheid
kan niet worden afgedwongen, of de schade die door het misbruik ontstaat moet op grond
van artikel 6:162 BW worden vergoed.33

29
30

31
32
33

Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nummers 1/2 (wetsvoorstel) en 3 (MvT).
Reeds sinds de invoering van de Wetboek van Strafrecht in 1881 staan in de artt 340 e.v. Sr.
overigens bepalingen die betrekking hebben op benadeling van schuldeisers in faillissement,
maar deze hebben niet specifiek het oog op de positie van werknemers, laat staan op het strafbaar
stellen van misbruik van faillissement in de hier bedoelde zin.
Uitgebreider hierover Schrage 2012.
HR 28 mei 2004, JAR 2004/166 (De Boek/Van Gorp), m.nt. Beltzer, almede de bijbehorende conclusie
van A-G Timmerman.
Huijgen, in T&C Burgerlijk Wetboek, artikel 3:13 BW, aant.2.
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In 1983 is, voor zover mij bekend voor het eerst, door de Hoge Raad toepasselijkheid van
het leerstuk van het misbruik van bevoegdheid op een faillissementsaanvraag mogelijk
geacht.34 Het ging daarbij echter nog om de situatie waarin de bevoegdheid een faillissement
van een wederpartij aan te vragen (en dus niet de eigen faillissementsaangifte) misbruik
oplevert; dit valt buiten verder het bestek van dit onderzoek. Wel staat hiermee vast dat
bevoegdheden die voortvloeien uit de Faillissementswet kunnen worden misbruikt in de
in artikel 3:13 BW bedoelde zin.
In lid 2 van artikel 3:13 BW wordt (let op: niet-limitatief) een aantal voorbeelden van
gronden voor misbruik genoemd:
"Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen (1) met geen
ander doel dan een ander te schaden of (2) met een ander doel dan waarvoor zij is verleend
of (3) in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij
de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die
uitoefening had kunnen komen (de nummering is aangebracht door mij, JvdP)."

Van de drie genoemde drie gronden lijkt de eerste voor dit onderzoek niet van belang, nu
moeilijk voorstelbaar is dat een werkgever het faillissement uitsluitend aanvraagt met het
doel de ander (lees: de werknemer(s)) te schaden. Relevanter zijn de twee andere gronden,
waarvan de eerste er dus op neerkomt dat een bevoegdheid kan worden misbruikt "door
haar uit te oefenen (...) met een ander doel dan waarvoor zij is verleend." Vraag in dit kader
is of uitsluitend sprake is van misbruik indien de faillissementsaanvraag met geen ander doel
is aangevraagd dan het ontlopen van de arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers.35
Een dergelijke opvatting kan als de beperkte of enge uitleg worden aangemerkt, nu volgens
deze redenering een aangifte van een eigen faillissement geen misbruik kan opleveren,
indien (ook) sprake is van een reële faillissementssituatie. Met dat laatste wordt gedoeld
op de in artikel 1 lid 1 Fw geregelde voorwaarde voor faillietverklaring, te weten dat een
schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Een ruimere
uitleg gaat er echter van uit dat ook sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid als de
bevoegdheid het eigen faillissement aan te vragen hoofdzakelijk wordt gebruikt om de
werknemersbescherming te omzeilen. Met andere woorden, ook indien de werkgever
bijvoorbeeld in een financiële toestand verkeert die een faillissement zou rechtvaardigen,
kan volgens deze ruimere opvatting sprake zijn van misbruik. In paragraaf 7.5 wordt hier
aan de hand van de gewezen rechtspraak verder op ingegaan.
De derde vorm van misbruik doet zich voor in het geval "men, in aanmerking nemende de
onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt
geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen." Dit wordt ook wel
de "afwezigheid van proportionaliteit" genoemd.36 Hier komt het aan op een afweging van
belangen, hetgeen zich minder goed leent voor het formuleren van uitgewerkte objectieve
criteria, maar veeleer via een casuïstische benadering zal moeten worden benaderd en
opgelost. Voor de duidelijkheid: van een belangenafweging is uitdrukkelijk geen sprake bij
34
35
36
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HR 7 oktober 1983, NJ 1984, 74, r.o. 3.2. Zie ook Hufman 2015, p. 109.
Aldus Kortmann in zijn noot onder Hof ‘s-Gravenhage 10 januari 1996, JOL 1996/16 (Ammerlaan).
Van der Lely (bewerkt door E. Hallevis), in SDU Commentaar Ondernemingsrecht, commentaar
op artikel 3:13 BW, commentaar onder C.
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de beoordeling van de tweede voorwaarde, volgens welke wordt bezien of de bevoegdheid
is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij is verleend.37
7.3.2

Antimisbruikbepalingen in de Faillissementswet

Uit de richtlijnen uit 1998 en 2001 vloeide dus de verplichting voor de Nederlandse Staat
voort maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik van faillissement. Dit heeft de
Regering ter harte genomen: zij kwam met een wetsvoorstel, dat onder meer tot invoering
respectievelijk wijziging van vier artikelen in de Faillissementswet heeft geleid.38
7.3.2.1

Artikel 5, 67 en 72 Fw

Deze drie artikelen hebben vooral betrekking op een versterking van de procesrechtelijke
positie van werknemers die zich met beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de
curator geconfronteerd zien.
Artikel 5 Fw voorziet in een nieuw lid 2 in een uitzondering op de algemene, in lid 1 van
het artikel opgenomen verplichting dat bepaalde proceshandelingen uitsluitend door
een advocaat (voorheen: door een procureur) kunnen worden verricht: dit is echter niet
nodig, zo stelt lid 2, in geval hoger beroep wordt ingesteld tegen een beschikking van
de rechter-commissaris, houdende machtiging aan de curator tot opzegging van een
arbeidsovereenkomst.
In artikel 67 en 72 Fw zijn regels gegeven die met name moeten waarborgen dat de curator
uitsluitend met machtiging van de rechter-commissaris opzegt en in de schriftelijke
bevestiging van die opzegging ook melding maakt van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen zowel de opzegging door de curator als de beschikking van
de rechter-commissaris waarin hij de curator daartoe machtigt.
Nog afgezien van de in mijn ogen bepaald werknemersonvriendelijke constructie, waarbij
een werknemer in feite, zonder verplichte rechtsbijstand, binnen vijf dagen twee stappen
moet zetten, te weten hoger beroep instellen tegen de machtiging van de rechter-commissaris en gelijktijdig een beroep doen op de vernietigbaarheid van de opzegging zelf,39
kunnen deze bepalingen toch moeilijk worden aangemerkt als antimisbruikbepalingen.
37
38

39

HR 29 juni 2001, JOR 2001/169 (MTW/FNV).
Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 1. Dit wetsvoorstel zag overigens ook op invoering van onder
meer artikel 7:665a BW en het opzegverbod van artikel 7:670 lid 8 BW en op aanpassing van
artikel 7:666 lid 1 BW in dier voege dat ook voornoemd opzegverbod niet zou gelden in geval
van faillissement van de werkgever.
De afschaffing van de (toen nog) verplichte procureurstelling (thans, na afschaffing van het
procuraat, gewijzigd in: verplichte inschakeling advocaat) en de kortere termijn werden tijdens
de behandeling in de Eerste Kamer als volgt – en mijns inziens nogal aanvechtbaar - gemotiveerd:
"Ten behoeve van de rechtszekerheid is gekozen voor korte termijnen waarin hoger beroep
kan worden ingesteld of de opzegging kan worden vernietigd. Werknemers worden in een
faillissementssituatie veelal goed begeleid door vakverenigingen en/of eigen adviseurs, zodat zij
door de korte termijnen niet onnodig in hun belangen worden geschaad.", aldus Kamerstukken I
2000/01, 27469, nr. 163 (memorie van antwoord), p. 10.
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Er is in de literatuur dan ook kritisch op gereageerd.40 Met wat goede wil zou hier hooguit
gesproken kunnen worden van een aantal marginale verbeteringen van de processuele
positie van de werknemer jegens curator en rechter-commissaris nadat door eerstgenoemde
de arbeidsovereenkomst is opgezegd, maar dat vormt daarmee nog geen remedie tegen
eventueel misbruik door hun (voormalige) werkgever, indien deze het faillissement heeft
aangevraagd teneinde werknemersbescherming te omzeilen.41
7.3.2.2

Artikel 13a Fw

Daarmee resteert het toentertijd eveneens ingevoerde artikel 13a Fw, dat (inmiddels, na
een laatste wijziging in 2015, vanwege de invoering van de Wet werk en zekerheid) als
volgt luidt:
"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 toepassing zijn buiten faillissement,
met dien verstande dat de termijnen, bedoeld in artikel 686a, vierde lid, van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek, aanvangen op het tijdstip waarop het faillissement wordt vernietigd."

Dit artikel heeft niet toevallig direct na het al bestaande artikel 13 Fw een plaats in de
Faillissementswet gekregen. Artikel 13 Fw bepaalt dat ook in geval van vernietiging van
het faillissement ten gevolge van hoger beroep, verzet of cassatie, alle handelingen die de
curator inmiddels heeft verricht geldig en verbindend blijven. Dat gold aanvankelijk dus
ook voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator. Gevolg hiervan was,
dat als een werknemer er al in zou slagen het faillissement van zijn werkgever te laten
vernietigen, bijvoorbeeld omdat deze niet in de situatie verkeert te hebben opgehouden
zijn schulden te betalen of omdat deze misbruik heeft gemaakt van de bevoegdheid zijn
faillissement te vragen, hij dan daarmee nog niet de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst
had aangetast. Die rechtshandeling van de curator bleef immers op de voet van artikel 13
Fw in stand. Aan die omissie is met deze wetswijziging inderdaad tegemoetgekomen:
als de faillietverklaring wordt vernietigd, wordt de opzegging alsnog beheerst door de
buiten faillissement geldende ontslagregels. Daardoor kan de opzegging op verzoek van
de werknemers door de kantonrechter worden vernietigd wegens het ontbreken van de
voorafgaande toestemming door UWV (met de daarmee gepaard gaande loondoorbetalingsverplichting) of kan, ter keuze van de werknemer, de kantonrechter worden verzocht een
billijke vergoeding toe te kennen (artikel 7:681 BW). De vervaltermijn van twee maanden
van artikel 7:686a BW begint bovendien pas vanaf de datum van de vernietiging van het
faillissement te lopen. Overigens is het bereik van het artikel tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel nog iets uitgebreid naar aanleiding van een aangenomen
amendement van de Tweede Kamerleden Santi en Weekers. Aanvankelijk was aan de
vernietiging van het faillissement namelijk nog de voorwaarde verbonden dat dit geschiedde
"op de grond dat het faillissement is aangevraagd met het oogmerk afbreuk te doen aan
de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer". Deze specifieke grond is echter op
40
41
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Luttikhuis, TvI 2003/5.
Aldus ook Schaink 2017, p. 202, die stelt, dat "deze toevoegingen in essentie niet als antimisbruikmaatregelen zijn aan te merken."
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grond van het amendement uit de tekst verwijderd.42 De reden voor de vernietiging van
het faillissement is niet meer van belang. Ook is in de memorie van toelichting bevestigd
dat het geen verschil maakt of het faillissement door de schuldenaar of door een crediteur
is aangevraagd.
De vraag blijft of hiermee in voldoende mate is voldaan aan de in de richtlijn opgelegde
verplichting. Of, in geheel andere woorden, is artikel 13a Fw een effectief middel tegen
misbruik? Dat lijkt op het eerste oog niet het geval. Om artikel 13a Fw te 'triggeren' moet
allereerst de vernietiging van het faillissement worden bewerkstelligd. Als dit lukt (ik kom
hier in paragraaf 7.5.2 op terug) kan de werknemer als gezegd kiezen voor vernietiging van
de opzegging, waardoor zijn dienstverband met terugwerkende kracht herleeft, of voor
de billijke vergoeding. Bij die laatste variant kunnen vraagtekens bij de verhaalbaarheid
worden geplaatst (niet denkbeeldig is dat nadien alsnog een reële(re) faillissementssituatie
ontstaat, maar dit hangt van de omstandigheden van het geval af); bij een beroep op de
eerste mogelijkheid is de vraag wat de werknemer er mee opschiet. De situatie is dan weer
hetzelfde als voor het faillissement. Of wordt dit anders als de curator in de tussentijd
de onderneming heeft overgedragen en derhalve een doorstart heeft plaatsgevonden?
De eerste kanttekening die bij die laatste vraag mag worden gemaakt is dat een verstandige
curator niet tot overdracht van de onderneming overgaat zolang een rechtsmiddel is
ingezet of openstaat tegen de faillietverklaring.43 Ook potentiële kopers doen er goed aan
dit eerst af te wachten of bijvoorbeeld een ontbindende of opschortende voorwaarde in
de koopovereenkomst te laten opnemen.
De tweede kanttekening betreft de situatie dat de curator de onderneming niettegenstaande
de vorige opmerking wel heeft vervreemd en het faillissement daarna alsnog wordt vernietigd. De verkoop door de curator valt onder het bereik van artikel 13 Fw en blijft aldus
in stand. Kan nu worden gesteld dat de regels van artikel 7:662 e.v. BW omtrent overgang
van onderneming de werknemer alsnog de helpende hand bieden, omdat hij kan stellen
dat hij mee over is gegaan naar de doorstarter? Het antwoord hierop zou op basis van de
wetsgeschiedenis bevestigend moeten luiden, nu de Ministers hierover in de memorie
van toelichting duidelijk waren:
"Indien de curator de onderneming waarin de werknemer werkzaam was inmiddels heeft
afgestoten, blijft deze overgang van de onderneming wel in stand; op de verkoop door de
curator blijft artikel 13 immers van toepassing. Aangezien er echter met terugwerkende
kracht geen faillissement is geweest, kan niet worden gezegd dat de situatie van artikel 666
lid 1 BW zich voordoet. Afdeling 8 van Titel 7.10 is derhalve van toepassing."44

42
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Kamerstukken II 2000/01, 27469, nr. 11 (amendement Santi/Weekers).
Overigens zal hij wel meteen tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten overgaan, omdat hij
hiertoe, althans dat is de breed gedragen opvatting, volgens de loongarantieregeling verplicht is
met het oog op het beperken van de oplopende boedelvordering van UWV (hetgeen niet in het
belang van de gezamenlijke schuldeisers wordt geacht).
Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 17.
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Hufman onderschrijft deze benadering,45 maar er wordt ook anders over gedacht, door
onder meer Loesberg46, Bouwens/Duk47 en – met iets meer reserve – Schaink,48 voornamelijk
vanuit de – hier door mij geparafraseerde – opvatting dat het moeilijk met elkaar te rijmen
zou zijn dat een overname na vernietiging van het faillissement in stand zou blijven op
de voet van artikel 13 Fw, terwijl die transactie tegelijkertijd met terugwerkende kracht
alsnog toch ook geconfronteerd wordt met de regels van artikel 7:662 e.v. BW.49 Volgens
Loesberg en Bouwens/Duk zou de koper te goeder trouw moeten worden beschermd.50
Naar mijn mening kan de bedoeling van de wetgever echter toch moeilijk anders worden
geïnterpreteerd: de regels omtrent overgang van onderneming beheersen de doorstart
met terugwerkende kracht indien het tot vernietiging van het faillissement komt. Ik meen
ook dat in zo een situatie een koper in zekere zin nooit volstrekt te goeder trouw kan zijn:
een ondernemer die een bedrijfsonderdeel uit een failliete boedel overneemt moet er
op bedacht zijn dat de eventuele vernietiging van het faillissement tot dit resultaat kan
leiden. Hij weet, althans mag geacht worden te weten dat er rechtsmiddelen openstaan
tegen de faillietverklaring en dat arbeidsrechtelijke consequenties zijn verbonden aan de
vernietiging van het faillissement (en die vernietiging kan niet uitgesloten worden zolang
rechtsmiddelen tegen de faillietverklaring nog niet zijn uitgeput).
Daarmee komt het opnieuw aan op de vraag of artikel 13a Fw werkelijk effectief is.
Vanwege het absolute gebrek aan gepubliceerde jurisprudentie over artikel 13a Fw, dringt
de conclusie zich op dat de vraag negatief moet worden beantwoord. Kennelijk wordt dit
middel niet of nauwelijks ingezet.51
Dat kan een gevolg zijn van het eerder gememoreerde mogelijkheid dat curatoren en
potentiële doorstarters de uitkomst van een verzetprocedure afwachten (of de overname
aangaan onder de voorwaarde dat het faillissement niet wordt vernietigd). Ook is denkbaar
dat werknemers geen heil verwachten van de werking van artikel 13a Fw, doch kiezen
voor andere mogelijkheden die hen ter beschikking staan.52 Ten slotte sluit ik niet uit dat
de betrekkelijk korte verzettermijn van artikel 10 Fw (het verzet moet binnen acht dagen
worden ingesteld) in sommige gevallen al is verstreken op het moment dat werknemers
zich hebben voorzien van bijvoorbeeld juridische ondersteuning en in actie komen. Bij de
verzetprocedure geldt immers weer wel de verplichting dat het betreffende verzoekschrift
door een advocaat wordt ingediend, aldus artikel 5 lid 1 Fw.
Bij de nu volgende bespreking van de jurisprudentie in de Nederlandse rechtspraak vanaf
medio jaren ‘90 van de vorige eeuw, alsook in de daarop volgende paragraaf over het
45
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Hufman 2015, p. 115.
Loesberg, TvI 2001/5.
Bouwens en Duk 2014, p. 296.
Schaink 2017, p. 204.
Aldus ook Bouwens, Roozendaal en Bij de Vaate 2015, p. 50.
Dit wordt onderschreven door Schaink 2017, p. 204.
Schaink wijst er op dat "bij intoetsing van artikel 13a Fw als digitale zoekterm geen enkele
gerechtelijke uitspraak verschijnt", Schaink 2017, p. 204. Hufman meent zelfs dat er sinds de
invoering voor zover haar bekend nog nooit een beroep op het artikel is gedaan, zie Hufman 2015,
p. 115.
Deze komen in paragraaf 8.5 aan de orde.
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instrumentarium dat de werknemers ter beschikking staat zal verder worden ingezoomd
op de procedurele mogelijkheden voor werknemers en de keuzes die zij daarbij (kunnen)
maken. Aan de hand daarvan kan tevens een preciezer antwoord worden geven op de vraag
naar de effectiviteit van de door de Nederlandse wetgever ingevoerde wetsbepalingen ter
uitvoering van de richtlijn van overgang van onderneming en de spanningen en tegenstrijdigheden die daarin zijn te onderkennen ten aanzien van de wederzijdse belangen
van de betrokken spelers.
7.4

Misbruik – Nederlandse jurisprudentie

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 personeel te kunnen afkomen.53 Dit leidde ook tot een aantal gerechtelijke uitspraken
op dit voorheen qua jurisprudentie nog onontgonnen terrein.
7.4.1

Ammerlaan54

Het startschot werd in dit opzicht in 1996 gegeven door het Gerechtshof Den Haag in de
veelbesproken Ammerlaan-zaak, die vanwege haar exemplarische karakter wordt besproken.55 Ammerlaan Diensten BV (verder: Ammerlaan) had op 9 november 1995 haar eigen
faillissement aangevraagd. De Rechtbank Den Haag 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 echter al
tot de Kantonrechter Delft gewend waar zij ontbinding van de arbeidsovereenkomsten
van een aantal werknemers had verzocht. De kantonrechter meende dat Ammerlaan 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 dus 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 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
53
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Dit vormde ook de aanleiding voor het HSI-rapport uit 1996, zie noot 12.
Een belangrijk deel van deze paragraaf is opgenomen in R.M. Beltzer & J. van der Pijl, 'De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement', in L.G. Verburg & R.M. Beltzer
(red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Monografieën SR, nr. 31, vierde druk, Wolters
Kluwer 2015; deze vierde druk vormt een bewerking van de oorspronkelijke versie van de hand
van (alleen) Beltzer: Beltzer 2003. Enkele passages uit die bijdrage uit 2003 zijn (nagenoeg)
ongewijzigd gehandhaafd in de versie uit 2015.
Hof ‘s-Gravenhage 10 januari 1996, JOR 1996/16 (Ammerlaan), m.nt. Kortmann.
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omstandigheden levert de onderhavige faillissementsaanvraag misbruik van bevoegdheid
op en moet derhalve deze aanvraag (...) alsnog worden afgewezen. De vraag of geïntimeerde
verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen kan daarbij in het midden
blijven."

Uit dit arrest kon nog niet zonder meer worden opgemaakt of het voor de vernietiging
van het faillissement wegens misbruik van bevoegdheid uitmaakt of het ontgaan van
arbeidsrechtelijke bescherming het hoofddoel of zelfs het uitsluitende doel van de faillissementsaanvraag moet zijn geweest (de 'beperkte leer'), of dat voldoende is dat dit mede
een doel is geweest (de 'ruime leer').56 Het hof lijkt er niettemin in deze zaak vanuit te
zijn gegaan dat het ontlopen van arbeidsrechtelijke regels inderdaad het hoofddoel was.
Het wachten was op een oordeel van de Hoge Raad.
7.4.2

MTW/FNV

Het eerste relevante arrest van de Hoge Raad over dit onderwerp volgde in 2001, maar gaf
evenmin duidelijkheid over toepasselijkheid van de ruime dan wel de beperkte leer op het
misbruikvraagstuk.57 De casus leende zich hier op zichzelf genomen wel voor. Multi-Terminals Waalhaven staakte de bedrijfsactiviteiten, terwijl ten aanzien van de positie van
de werknemers in een sociaal plan met FNV was overeengekomen dat de onderneming
in stand zou blijven totdat voor alle werknemers een passende oplossing was gevonden.
Uiteindelijk was in 2000 voor één werknemer nog geen passende oplossing gevonden
(er was evenmin een vertrekregeling tot stand gekomen). Een ontbindingsverzoek werd
ingediend, maar ook weer ingetrokken, waarna het faillissement werd aangevraagd. Met
succes werd verzet aangetekend tegen de faillietverklaring, omdat, aldus de rechtbank,
de faillissementsaanvraag "(...) in een direct verband [stond] met de door de betrokken
werknemers genoten arbeidsrechtelijke bescherming (...)". Dat leverde volgens de rechtbank
misbruik van bevoegdheid op, waarbij buiten beschouwing werd gelaten of de onderneming
in een toestand verkeerde dat zij opgehouden was te betalen. Na een bevestigend oordeel
van het gerechtshof werd cassatie ingesteld.
De A-G kwam in zijn conclusie tot interessante overwegingen.58 Allereerst stelde hij mijns
inziens terecht vast dat de Faillissementswet niet voorschrijft voor welke doeleinden een
faillissementsaanvraag mag worden gebruikt en dat dit het lastig maakt van een détournement de pouvoir te spreken (oftewel de tweede grond voor misbruik van artikel 3:13
lid 2 BW). Daarna kwam hij toe aan de vraag welke benadering nu juist is, de ruime of de
beperkte, en trok daaromtrent de volgende conclusies:
"2.4 (...) In zijn noot onder het Ammerlaan-arrest merkt Kortmann dan ook op, dat een
aanvraag die (niet uitsluitend maar) mede ten doel heeft de arbeidsrechtelijke bescherming
te ontlopen geen misbruik van bevoegdheid behoeft op te leveren. Echter: zou voor het
aannemen van oneigenlijk gebruik de eis worden gesteld dat de faillissementsaanvraag enkel
56
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Over de definitie van misbruik van bevoegdheid in het kader van het aanvragen van het eigen
faillissement zijn betrekkelijk kort na de zaak-Ammerlaan publicaties verschenen van de hand van
onder meer Van het Kaar (ArbeidsRecht 1996/50), Verstijlen, TvI 2002/2 en Jacobs, SMA 2002/6.
HR 29 juni 2001, JOR 2001/169 (MTW/FNV).
Concl. A-G Langemeijer van 12 juni 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AB2388, bij HR 1 juli 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AB2388.
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en uitsluitend geschiedt met het doel de arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers
te ontgaan, dan is dat slechts zeer moeilijk aan te tonen. Het zou ertoe kunnen leiden dat
de in Richtlijn 77/187 beoogde bescherming van werknemers niet valt te effectueren (...).
De rechter doet er dus verstandig aan, alle omstandigheden van het geval in aanmerking
te nemen. Wanneer hij tot het oordeel komt dat de faillissementsaanvrage uitsluitend of
hoofdzakelijk is geschied teneinde daarmee de arbeidsrechtelijke bescherming van de
werknemers te omzeilen (m.a.w.: achterwege zou zijn gebleven indien dat voordeel niet
had kunnen worden bereikt), heeft de rechter m.i. de vrijheid te oordelen dat de aanvrager
van het faillissement misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt. (...) (onderstreping JvdP)"

"Uitsluitend of hoofdzakelijk" is het wat hem betreft het doorslaggevende criterium. Tussen
haakjes gaf hij daar vervolgens nog een nadere uitleg aan: als het voordeel (de omzeiling
van werknemersbescherming) niet met de faillietverklaring had kunnen worden bereikt,
zou het eigen faillissement niet zijn aangevraagd, omdat daar, zo begrijp ik de A-G, verder
geen reden voor was. Dat tendeert naar een vrij nauwe en strikte benadering.
De Hoge Raad liet zich hier vervolgens niet echt over uit. Hij hakte uitsluitend een andere
knoop door, met een mijns inziens voor de hand liggend oordeel: bij de vraag of een bevoegdheid is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij is verleend komt het niet (ook)
op een belangenafweging aan. Dat is naar mijn mening logisch, nu de belangenafweging
in artikel 3:13 lid 2 BW niet gekoppeld is aan de tweede in dit artikellid genoemd grond,
maar de zelfstandige derde grond voor misbruik vormt die het artikellid schept.
7.4.3

De Boek/Van Gorp (Digicolor)

Uiteindelijk heeft de Hoge Raad pas in 2004 in het arrest De Boek/Van Gorp (soms ook
aangeduid als Digicolor-arrest) iets meer duidelijkheid geschapen.59 De casus was als volgt.
Werknemer Van Gorp was in 1977 als huisdrukker in dienst getreden bij (de rechtsvoorganger
van) Destil. In 1995 maakte Destil duidelijk de onderneming te willen staken; in maart 1997
vroeg de directeur van Destil, de heer De Boek, die tevens indirect alle aandelen hield in
Destil, aan Van Gorp of hij wilde werken bij een door De Boek op te richten drukkerij die ook
het drukwerk voor Destil zou verzorgen. Van Gorp stemde hiermee in. Hiertoe richtte De
Boek Digicolor op. De Boek was ook hiervan bestuurder en indirect ook enig aandeelhouder.
Kort na indiensttreding bij Digicolor (eind december 1997) verzocht Digicolor ontbinding
van de arbeidsovereenkomst met Van Gorp wegens een vertrouwensbreuk en vermeende
onbekwaamheid van Van Gorp. Dit verzoek werd op 4 februari 1998 afgewezen. Later die
maand werd Van Gorp onder diens protest op non-actief gesteld. Op 5 maart besloot de
algemene vergadering van aandeelhouders van Digicolor tot aanvraag van eigen faillissement wegens de penibele financiële situatie. Besloten werd geen gebruik te maken van de
Digicolor ten dienste staande kredietfaciliteiten. De arbeidsovereenkomst met Van Gorp
werd, na het uitspreken van het faillissement, door de curator direct opgezegd. Op 17 maart
1998 echter richtten de zoon van De Boek en een vennootschap waarvan De Boek zelf
directeur-grootaandeelhouder was de vennootschap onder firma Drukkerij De Boek op.
Deze vof exploiteerde de drukkerij in hetzelfde pand en daarbij werd gebruik gemaakt
van dezelfde (kostbare) drukkerijapparatuur, die eerder ook door Destil en Digicolor werd
59

HR 28 mei 2004, NJ 2006, 4, JAR 2004/166, m.nt. Beltzer. Zie over dit arrest ook: Lennarts en De
Valk, ArA 2004/2.
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gebruikt. Van Gorp stelde dat De Boek onrechtmatig had gehandeld, nu deze er niet alles
aan had gedaan Van Gorp aan het werk te houden, terwijl dat in zijn macht lag. Bij de
rechtbank had Van Gorp geen succes, bij het hof wel. Het hof legde er de nadruk op dat De
Boek aangaf geen toekomst meer te zien voor eerst Destil en later Digicolor, terwijl hij zeer
kort daarna een nieuwe drukkerij was begonnen, maar dan zonder Van Gorp. Van Gorp
kreeg een schadevergoeding op basis van de kantonrechtersformule toegekend, waarbij
de A-factor tevens zijn diensttijd bij Destil bevat. De Boek stelde beroep in cassatie in.
De Hoge Raad oordeelde dat het hof tot zijn conclusie had kunnen komen dat De Boek het
faillissement van Digicolor had aangevraagd met het vooropgezette doel de arbeidsrechtelijke
bescherming van Van Gorp te omzeilen, welke overweging hij liet volgen door een in dit
verband vrij cruciale toevoeging:
"3.5.3 (...), ook in het licht van wat De Boek had gesteld omtrent de financiële situatie van
Digicolor, welke omstandigheden in het algemeen een rechtvaardiging voor de faillissementsaanvraag zouden hebben kunnen opleveren."

Uit deze laatste overweging kan voorzichtig de conclusie worden getrokken, dat de Hoge
Raad een redelijk soepele leer (de "ruime leer") ten aanzien van misbruik hanteert. Ook
als van een reële faillissementssituatie sprake is, kan misbruik worden gemaakt van de
bevoegdheid het faillissement aan te vragen. Net als in het arrest MTW/FNV gaf de financiële
situatie op zichzelf genomen aanleiding tot aangifte van het faillissement, maar in beide
gevallen werd aangenomen dat ook dan sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid.
Enige nuancering blijft niettemin noodzakelijk: indien een doorstart met slechts een deel
van het werknemersbestand een gevolg is van de benarde financiële situatie, is daarmee
nog niet gezegd dat sprake is van misbruik. Schaink meende uit voorgaande arresten te
mogen afleiden dat sprake was van een uitgekristalliseerde regel, te weten dat altijd eerst
moet worden bezien of sprake is van misbruik, waarna (en naar ik begrijp: los hiervan)
wordt toegekomen aan de vraag of sprake is van de toestand opgehouden te hebben
betalen, oftewel een reële faillissementssituatie. Hij komt daar in de laatste druk van zijn
boek min of meer op terug, mede naar aanleiding van hierna te bespreken jurisprudentie,
maar houdt niettemin toch twee stelregels staande: (1) als sprake is van het doelbewust
creëren of regisseren van het faillissement verdient de misbruikvraag prioriteit en (2) het
enkele feit dat de werkgever heeft opgehouden te betalen als bedoeld in artikel 1 FW staat
niet in de weg aan vernietiging van het faillissement wegens misbruik.60
7.4.4

Recentere misbruikjurisprudentie

Hoewel de arresten uit het begin van het eerste decennium van deze eeuw dus wel enige
richting geven, is nadien een zeer casuïstisch beeld in de (veelal: lagere) rechtspraak ontstaan.
Schaink geeft een uitputtend en volledig overzicht van alle uitspraken in de periode van
1996 tot 2012 (en ook nog enkele uitspraken van daarna), die hij alle van zijn commentaar
voorziet.61 Er valt uit te destilleren, dat veel rechters toch een nog zeer eng criterium
hanteren, door bijvoorbeeld het beroep van werknemers op misbruik van faillissement
60
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af te wijzen, omdat niet gebleken is dat het faillissement was aangevraagd "met als (enig)
doel" van de verplichtingen jegens werknemers af te komen62 of omdat in een bepaald
geval de doorstart niet "enkel en alleen bewerkstelligd was" om zich van een gedeelte
van het personeel te ontdoen.63 Een volgend voorbeeld van die (te) strikte benadering:
de Rechtbank Den Haag oordeelde in 2013 dat “misbruik van bevoegdheid niet aan de
orde (is) als het faillissement van X in de gegeven omstandigheden onvermijdelijk was”.64
Van recenter datum is een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit 2015, waarin
een criterium is gehanteerd ("uitsluitend of nagenoeg uitsluitend") dat doet denken aan
hetgeen werd voorgestaan door A-G Langemeijer in zijn conclusie bij de MTW-FNV-zaak
(“uitsluitend of hoofdzakelijk”), maar dat in feite toch nog strenger is:
"Naar het oordeel van het hof heeft VLO de bevoegdheid tot het - indirect - aanvragen van haar
faillissement niet gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij is verleend, terwijl meer in
het bijzonder niet gezegd kan worden dat de faillissementsaanvraag uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend is geschied met het vooropgezette doel de arbeidsrechtelijke bescherming van
de werknemers te (kunnen) ontgaan."65

In deze zaak wordt door dit Hof veel gewicht toegekend aan het door hem vastgestelde feit
dat werkelijk sprake was van een reële faillissementssituatie, zowel op het moment van de
faillietverklaring (ex tunc), als op het moment waarop het arrest wordt gewezen (ex nunc).66
Al met al ontstaat een beeld dat "niet bepaald eenduidig" is te noemen.67 Daarmee is een
verschuiving in de opvatting van de rechterlijke macht waar te nemen. In plaats van eerst de
misbruikvraag te beoordelen en pas daarna de toets van artikel 1 Fw te laten plaatsvinden,
lijkt de volgorde te worden omgedraaid: als sprake is van een reële faillissementssituatie
is de kous daarmee af. In lagere rechtspraak wordt regelmatig aangenomen dat misbruik
van bevoegdheid niet aan de orde is als het faillissement in de gegeven omstandigheden
onvermijdelijk is.68 Als echter sprake is van geregisseerde betalingsonmacht (dat wil zeggen
dat een werkgever zich welbewust, bijvoorbeeld door in groepsverband te schuiven met
middelen, in een situatie manoeuvreert dat hij niet meer aan zijn verplichtingen kan
voldoen) kan dat wel misbruik opleveren.69
Probleem is echter dat voor een grondige toets van de faillissementsaanvraag, oftewel van
de financiële situatie van de onderneming, op het moment van de aanvraag in het huidige
stelsel zelden of nooit ruimte bestaat. Een faillissement wordt uitgesproken wanneer
'summierlijk' blijkt dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden
te betalen (aldus art. 6 lid 3 Fw). Het gaat dus om een summiere toets; er bestaat geen
ruimte voor (uitvoerig) feitenonderzoek. Een oplossing hiervoor zou het opschroeven van
62
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Rb. ‘s-Hertogenbosch 22 februari 2005, JOR 2005/108.
Rb. Almelo (ktr.) 7 november 2005, RAR 2006/19.
Rb. ‘s-Gravenhage 12 juni 2013, JAR 2013/171.
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Zie bijvoorbeeld Rb. ‘s-Gravenhage 12 juni 2013, JAR 2013/171.
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de onderzoeksverplichtingen van de rechter zijn, maar A-G Spier heeft zich hier in een
uitgebreide conclusie over deze materie in afwijzende zin over uitgelaten, nu dit in strijd
met voornoemd wetsartikel zou zijn en bovendien praktisch onuitvoerbaar gezien het
grote aantal faillissementsaanvragen.70In de literatuur is daarentegen recentelijk een lans
gebroken voor een strengere toets voordat het faillissement wordt uitgesproken, nu dit
de toegang tot de doorstart zou bemoeilijken als de aspiraties van de werkgever misbruik
lijken te impliceren.71
Omdat blijkbaar behoefte bestaat aan praktische handvatten wordt in de literatuur meer
en meer gesproken van indicatoren die richtinggevend kunnen zijn voor de vraag of sprake
is van misbruik of niet.72 Als indicatoren voor misbruik worden wel genoemd: het gaat
om de aanvraag van het eigen faillissement; het aanvragen van het faillissement vindt
plaats na (vergeefse) pogingen van de werkgever om werknemers te ontslaan; er ligt al
een plan voor een doorstart klaar; en er bestaan nauwe banden tussen (de aandeelhouders
en bestuurders van) de failliete onderneming en de overnemende partij.
Ook in de rechtspraak worden dergelijke indicatoren benoemd,73 zoals door het Hof
Arnhem-Leeuwarden in het zojuist ook aangehaalde arrest uit 2015:
"5.4. In de rechtspraak en de literatuur zijn diverse indicatoren genoemd die aanleiding
kunnen geven tot het oordeel dat sprake is van misbruik van faillissementsrecht. Het hof
merkt daarbij uitdrukkelijk dat ook wanneer één of meer van de indicatoren aanwezig zijn,
de situatie zodanig kan zijn dat misbruik niet aannemelijk is te achten. Voorbeelden van deze
indicatoren – het betreft hier dus een enuntiatieve en geen limitatieve opsomming – zijn:
a) de onderneming vraagt zelf het faillissement aan;
b) de financiële noodzaak – indien aanwezig – vloeit (onder meer) voort uit een overschot
aan personeel;
c) de aanvraag van het faillissement vindt plaats kort nadat ontslagvergunningen of collectief
ontslag zijn geweigerd of kort na het intrekken van ontbindingsverzoeken;
d) op het moment van de faillietverklaring ligt reeds een uitgebreid plan voor een doorstart
klaar;
e) de bedrijfsactiviteiten van de onderneming worden voortgezet in een andere rechtspersoon
of personenvennootschap door de bestuurders of verwante rechtspersonen of er zijn op
andere wijze nauwe banden tussen de verkrijger en de vervreemder; en
f) de verkrijger wil de onderneming alleen in afgeslankte vorm overnemen."74

Overigens heeft het Hof in deze zaak wel indirect aandacht besteed aan de financiële situatie
die tot de faillietverklaring heeft geleid, althans er is waarde gehecht, blijkens het arrest,
aan het door de curator gedane onderzoek en aan hetgeen het Hof zelf uit de stukken en
het verhandelde ter zitting heeft opgemaakt. Ten aanzien van de indicatoren heeft het
Hof toegelicht dat deze "bovenal de betekenis van waarschuwingssignalen hebben die
aansporen tot nader onderzoek". De indicatoren kunnen dus aanleiding tot onderzoek
geven, maar de schoen begint wel te wringen als er daadwerkelijk onderzoek moet worden
gedaan, want daarvoor leent de faillissementsprocedure zich niet.
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Conclusie A-G Spier van 6 juni 2014, ECLI:NL:PHR:2014:582 bij HR 11 juli 2014, ECLI:NL:PHR:2014:1649.
Everhardus en Ultee 2017, TAO 2017/2.
Van der Pijl 2014, in: Bijzondere arbeidsverhoudingen 2017.
Overigens gebeurde dit ook al in de eerder aangehaalde HSI-onderzoeken.
Hof Arnhem-Leeuwarden 1 oktober 2015, JAR 2015/274.
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Feit blijft wel – ook in de recente rechtspraak – dat als een faillissementsaanvraag echt
'op de man' lijkt te worden gespeeld misbruik sneller wordt aangenomen. Een voorbeeld
daarvan is een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Leeuwarden)
uit 2015 waarin de werkgever de verdenking op zich had geladen dat de aanvraag van het
faillissement door de werkgever was ingegeven met het vooropgezette doel om zich te
ontdoen van (ten minste) twee van haar oudste werknemers.75 Daarbij is van belang dat
vast was komen te staan dat er kennelijk wel middelen waren om vier andere werknemers
van de werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst bij andere vennootschappen in de
groep aan te bieden. De bezwaren die de werkgever ten aanzien van de werknemer en de
collega inbracht zagen bovendien voornamelijk op hun functioneren en versterkten het
oordeel van het hof dat de werkgever het faillissement heeft aangevraagd met het doel de
arbeidsovereenkomsten zonder tussenkomst van UWV te beëindigen. Ook over de financiële
noodzaak verschilden partijen van mening (de curator noemde het opmerkelijk dat er
blijkens de administratie van de werkgever in 2014 en 2015 geen omzet was gerealiseerd,
terwijl de werknemers in die vennootschap zelf aantoonden wel omzet hebben gegenereerd). Dit alles bracht mee dat in deze kwestie de werkgever misbruik maakte van de
bevoegdheid om zijn eigen faillissement aan te vragen. Hufman wijst erop dat het in zaken
waarin misbruik wordt aangenomen steeds gaat om "overduidelijke" en "krasse" gevallen.76
Voordat uit de hier besproken jurisprudentie conclusies worden getrokken, wordt eerst
de materie nog vanuit een ander perspectief bestudeerd, te weten vanuit de positie van
de werknemer, met daarbij bijzonder aandacht voor de (processuele) mogelijkheden die
hem ter beschikking staan. Daarvoor wordt gekozen, omdat daarmee inzichtelijk(er) kan
worden gemaakt in hoeverre de bestaande regelgeving en de daarop gebaseerde rechtspraak
leiden tot eventuele tegenstrijdigheden tussen de wederzijdse belangen van werkgevers en
werknemers en deze benadering behulpzaam kan zijn bij het beantwoorden van de vraag
in hoeverre de bestaande regels op voldoende efficiënte en aanvaardbare wijze aansluiten
bij de belangen van (met name) gedupeerde werknemers. In de volgende paragraaf ga ik
daarom na welke acties door de werknemer, die zich door het faillissement in zijn positie
aangetast voelt, kunnen worden ingesteld.
7.5

Instrumentarium gedupeerde werknemer
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Introductie

De meest voorkomende gang van zaken bij een doorstart is dat de curator allereerst aan
de rechter-commissaris een machtiging vraagt om – daags na de faillietverklaring – alle
arbeidsovereenkomsten te mogen opzeggen. Als argument voor deze snelle actie wordt
vaak genoemd de druk die UWV op de curator uitoefent om niet te talmen met het ontslag,
opdat de (boedel)vordering van UWV, waarvan de verhaalbaarheid nog niet bij voorbaat
vaststaat, niet te ver oploopt. In de regel wordt deze machtiging direct verleend, waarna
de arbeidsovereenkomsten op de kortst mogelijke termijn worden beëindigd. De curator
gaat vervolgens in gesprek met potentiële overnemers, waarbij uiteraard de gefailleerde
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Hof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2015, JAR 2015/255.
Hufman 2015, p. 113.
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ondernemer ook kan laten blijken belangstelling te hebben en mogelijk zijn plannen c.q.
overnamebod al in vergaande mate heeft opgetuigd. Leidt dit tot een doorstart dan sluit
de curator een overeenkomst, waarbij de betreffende activa aan de overnemende partij
worden overgedragen. Deze overnemende partij treedt vervolgens rechtstreeks in contact
met voormalige werknemers naar keuze, met wie hij al dan niet overeenstemming bereikt
over (de voorwaarden van) een nieuwe arbeidsovereenkomst.
Een werknemer heeft vervolgens een behoorlijk arsenaal aan middelen ter beschikking om
zich tegen deze gang van zaken te verzetten, indien hij daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld
omdat hem geen arbeidsovereenkomst wordt aangeboden of hooguit één onder condities
die hij niet wil aanvaarden. Ik bespreek deze hierna.
7.5.2

Verzet tegen faillietverklaring (artikel 10 en 13a Fw)

Op grond van artikel 10 Fw heeft iedere belanghebbende het recht van verzet tegen
het faillissement, in te stellen binnen acht dagen na uitspraak van de rechtbank. Als
belanghebbende wordt onder meer aangemerkt de werknemer,77 maar bijvoorbeeld ook
een vakorganisatie en de ondernemingsraad.78 Uit de parlementaire geschiedenis blijkt
dat dit recht in de wet is opgenomen omdat crediteuren er belang bij hebben dat een
solvente debiteur niet failliet gaat.79 Aan het verzet moet een objectieve omstandigheid
met betrekking de faillietverklaring ten grondslag liggen, zoals het ontbreken van de
situatie dat een schuldenaar opgehouden heeft te betalen.80 Ook het ontbreken van een
vorderingsrecht van de schuldeiser c.q. aanvrager van het faillissement kan tot vernietiging
van het vonnis leiden.81
Indien het verzet wordt gehonoreerd en het faillissement wordt vernietigd kunnen
werknemers ervoor kiezen de opzegging van hun arbeidsovereenkomst alsnog door de
kantonrechter te laten vernietigen. Op grond van artikel 13a Fw wordt er immers op dat
moment van uitgegaan dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator met
terugwerkende kracht wordt beheerst door de wettelijke regels die van toepassing zijn
buiten faillissement. Op de voet van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 7:671 en 671a BW)
kan een werknemer opzegging van de arbeidsovereenkomst dan aanvechten. Voordeel
hiervan kan zijn (ik druk me hier voorzichtig uit, omdat eerder is uiteengezet dat hier
verschillend over wordt gedacht in het debat in de literatuur), dat door de vernietiging van
het faillissement alsnog de regels van overgang van onderneming gaan gelden, waardoor de
betrokken werknemers bij een eventuele overname in de regel aanspraak kunnen maken
op een dienstverband bij een eventuele overnemende partij.
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Rb. Amsterdam 25 mei 2005, ECLI:NL:RBAMS:2005:AU0636, JOR 2005/201 en Rb. ‘s-Hertogenbosch
22 februari 2005, JOR 2005/109, m.nt. Loesberg.
Zelfs de curator kan verzet instellen, aldus HR 18 december 2015, NJ 2016, 172 (mr. Hoeksma
q.q./R.M. Trade).
Van der Feltz I, p. 303.
Zie bijvoorbeeld: Hufman 2015, p. 114.
Van Sint Truiden, in T&C Insolventierecht, artikel 10 Fw, aant. 1.
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Dat deze 'methode' (via vernietiging van het faillissement op grond van artikel 10 Fw en
het daaropvolgende beroep op artikel 13a Fw) zo weinig in de praktijk wordt gebracht is
eerder geconstateerd.82 Ook de korte termijn, van acht dagen, zal de kans dat een werknemer
tijdig verzet instelt, na het inwinnen van juridisch advies, niet vergroten. Een aanvullende
verklaring voor het ontbreken van rechtspraak kan bovendien worden gevonden in de
toets van artikel 10 Fw: het zal immers, zo blijkt ook uit de besproken jurisprudentie, vaak
voorkomen dat werknemers menen dat misbruik van faillissement aan de orde is, terwijl
er ook – in ieder geval op het eerste oog – sprake lijkt van een reële faillissementssituatie.
Gesteld zou kunnen worden dat dit een 'ingebakken' probleem is. Misbruik van bevoegdheid
veronderstelt immers dat de bevoegdheid bestaat (doch niet mag worden misbruikt),
terwijl een verzetprocedure gebaseerd moet zijn op het standpunt dat er geen grond is
voor het faillissement, oftewel dat daarmee in feite de bevoegdheid het faillissement aan
te vragen niet bestaat. Zo bezien is het instellen van verzet niet de aangewezen weg indien
wel sprake is van een reële faillissementssituatie, doch de werkgever zijn bevoegdheid
het faillissement aan te vragen desalniettemin misbruikt (hetgeen mogelijk is volgens de
Hoge Raad in De Boek/Van Gorp).
Een stringentere toets c.q. invulling van de toets door de rechtbank die het faillissementsrekest behandelt zou hier overigens soelaas kunnen bieden. Waarom niet kritisch
doorvragen naar de (doorstart)plannen en/of de mening van de ondernemingsraad vragen?
Dan kan bij voorbaat worden geverifieerd of niet sprake lijkt te zijn van misbruik. Eerder
is vermeld dat tegen een dergelijke stringentere toets bezwaren bestaan, zoals een (te)
zware belasting van de rechterlijke macht en de vraag of de belangen van werknemers
dan niet te veel gewicht toekomt (hetgeen strijdigheid met de paritas creditorum op kan
leveren).83 Daar kan tegenin worden gebracht dat die extra belasting kan worden beperkt
als door de rechtbanken een checklist bij de beoordeling van de aanvraag wordt gehanteerd,
waarvoor de genoemde indicatoren (nader geduid als 'waarschuwingssignalen' door het
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) de basis kunnen vormen.84
Ten aanzien van de bewijspositie van werknemers in de verzetprocedure zij nog gewezen
op artikel 3:15j aanhef en sub d. BW:
"Openlegging van tot een administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers kunnen, voorzover zij daarbij een rechtstreeks en voldoende belang hebben, vorderen:
(...)
d. schuldeisers in het geval van faillissement (...), ten aanzien van de boekhouding van de
failliet (...)."

Als een werknemer zijn belang, als in dit wetsartikel bedoeld, kan aantonen, bijvoorbeeld
in het geval aanwijzingen bestaan, althans het vermoeden gerechtvaardigd is, dat misbruik
van faillissement wordt gemaakt of meer in het bijzonder de boekhouding gemanipuleerd
82
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Zie paragraaf 7.3.2.2.
Zie de Conclusie A-G Spier van 6 juni 2014, ECLI:NL:PHR:2014:582 bij HR 11 juli 2014,
ECLI:NL:PHR:2014:1649., voor uitgebreide beschouwingen hieromtrent, alsook over de eventuele
verplichting van bestuurders om een belangenafweging te maken alvorens het faillissement van
de rechtspersoon aan te vragen.
Hof Arnhem-Leeuwarden 1 oktober 2015, JAR 2015/274.
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is om een faillissementssituatie te creëren, kan hij met een beroep op dit artikel bewijs
vergaren. Overigens biedt artikel 843a Rv. een vergelijkbare mogelijkheid die in een
verzetprocedure kan worden ingezet.
7.5.3

Hoger beroep tegen de machtiging van de rechter-commissaris

Werknemers kunnen ook hoger beroep instellen tegen de beschikking waarin de rechter-commissaris de machtiging aan de curatoren heeft gegeven de arbeidsovereenkomst op te
zeggen. Conform artikel 67 lid 1 Fw kan van iedere beschikking van de rechter-commissaris
gedurende vijf dagen beroep worden ingesteld bij de rechtbank. In lid 2 is ten behoeve
van de werknemers nog bepaald dat deze termijn pas begint te lopen op het moment dat
hij van de machtiging kennis had kunnen nemen, hetgeen in regel door middel van de
opzeggingsbrief van de curator aan hem kenbaar wordt gemaakt, nu artikel 72 Fw dit op
straffe van vernietigbaarheid van de opzegging voorschrijft. Deze bepaling is ingevoerd
om te voorkomen dat het beroepsrecht illusoir wordt ingeval hij te laat kennisneemt van
de machtiging.85
Het is echter zeer de vraag of dit instrument zich wel leent voor inzet in geval sprake is van
vermeend misbruik. Een machtiging van de rechter-commissaris kan in beginsel slechts
vernietigd worden indien die opzegging niet in het belang van de boedel is, waarbij bedacht
dient te worden dat art. 40 Fw onder meer heeft bedoeld de boedelschulden, te weten
het loon vanaf de faillissementsdatum, in het belang van de schuldeisers zo min mogelijk
te laten oplopen.86 Een strikt formele benadering van deze potentiële rechtsingang leidt
dan ook tot de conclusie dat deze procedure een oneigenlijk alsook ongeschikt middel
is voor zover het beoogt misbruik door de werkgever die zijn eigen faillissement heeft
aangevraagd te adresseren.
Mogelijk is dat ook de oorzaak van het gegeven dat rechters niet snel geneigd zijn een
machtiging van de rechter-commissaris te vernietigen.87
In de rechtspraak is echter toch ook gezocht naar een ruimer toepassingsbereik van
artikel 67 Fw, in (sterk) naar misbruik tenderende situaties. Ik bespreek twee in het oog
springende voorbeelden.
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Aldus ook Hufman, in Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2017, artikel 67 Fw, aantekening C, onder
verwijzing naar Kamerstukken II 2000/01, 27469, nr. 3, p. 17-18 (MvT).
Aldus de Hoge Raad, in ASF/Hoek q.q. (NJ 1976, 269) en in Van Gelder Papier (NJ 1990, 662); in
gelijke zin de lagere rechtspraak, zie Rb. ’s-Gravenhage 24 april 2003, JOR 2003/214, m.nt. Loesberg
en Rb. ’s-Hertogenbosch 22 april 2005, JOR 2005/108.
Hufman, in Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2017, artikel 67 Fw, aantekening C, met verwijzing
naar: Rb. Den Haag 21 november 2002, JOR 2003/26; Rb. Breda 12 november 2003, JOR 2003/179,
m.nt. E. Loesberg; Rb. ‘s-Gravenhage 24 april 2003, JOR 2003/214; Rb. ‘s-Hertogenbosch 22 april
2005, JOR 2005/108; Rb. Rotterdam 18 december 2008, LJN BH 3184; Rb. Assen 4 april 2013, LJN
BZ 7262.
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a. Rechtbank Den Haag 6 april 2010 (Inge Been- en Ondermode)
Een apart geval vormt allereerst de uitspraak van de Rechtbank Den Haag uit 2010.88
Aannemelijk was in deze zaak, volgens de Rechtbank, dat de eigen aangifte van faillissement door de gefailleerde slechts tot doel had betaling van een ontslagvergoeding aan de
werkneemster (60 jaar oud en 21 jaar in dienst) te voorkomen. Dit bleek uit de verklaring
die de bestuurder van de gefailleerde had afgelegd aan de curator en uit zijn brief aan de
werkneemster waarin hij schreef dat het faillissement zou worden aangevraagd als de
werkneemster niet met een eerder aangeboden ontslagregeling in zou stemmen. Bovendien
had de directeur-grootaandeelhouder de gehele onderneming overgenomen en daarnaast
al het personeel wederom in dienst genomen, behalve de werkneemster.
De curator verzocht de rechter-commissaris hem niet alleen te machtigen tot het opzeggen
van de arbeidsovereenkomst, maar er ook mee in te stemmen dat een vergoeding (van
in dit geval € 29.840) wegens kennelijk onredelijk ontslag aan de werkneemster werd
uitgekeerd. De rechter-commissaris verleende daarop weliswaar de machtiging voor het
ontslag, maar onthield zijn goedkeuring aan het uitbetalen van een ontslagvergoeding,
omdat dit in strijd met de wet zou zijn. De werkneemster kwam daarop in beroep tegen
de machtiging tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Zij heeft vernietiging ervan
verzocht ‘omdat de opzegging kennelijk onredelijk is’.
De rechtbank overwoog in het hoger beroep vervolgens dat art. 40 Fw vereist dat een
afweging wordt gemaakt tussen de belangen van de boedel en die van de werknemer. Het
artikel sluit niet uit dat onder bijzondere omstandigheden een door de curator gegeven
ontslag als kennelijk onredelijk kan worden aangemerkt89 en de rechtbank meende dat
in onderhavig geval sprake is van zulke bijzondere omstandigheden. Interessant aspect
hierbij is dat de werkneemster aanvankelijk verzet had ingesteld tegen het faillissement,
maar dat zij dit had ingetrokken nadat haar door de curator de ontslagvergoeding in het
vooruitzicht was gesteld. Gelet op alle genoemde omstandigheden werd de opzegging
zonder toekenning van een vergoeding als kennelijk onredelijk beschouwd en diende de
machtiging van de waarnemend-commissaris te worden vernietigd.
Loesberg heeft deze uitspraak en de daarin door de rechtbank gehanteerde benadering
terecht als "kunst- en vliegwerk" bestempeld in zijn annotatie onder het vonnis.90 Hoewel
dit een evident voorbeeld van misbruik leek te betreffen (er waren geen andere schuldeisers,
behalve de directeur-grootaandeelhouder zelf, en de eigen faillissementsaangifte volgde nadat
werkneemster weigerde vrijwillig te vertrekken), ging het mis toen de werkneemster het verzet
introk. Het ware uiteraard beter geweest als zij dat pas had gedaan nadat de beoogde zekerheid
omtrent de ontslagvergoeding was verkregen (die nu uitbleef doordat de rechter-commissaris
niet wilde meewerken). Niet goed valt in te zien wat de rechtbank voor ogen had met deze
uitspraak: ik kan haar niet anders lezen dan dat deze ertoe leidt dat de werkneemster nu in
dienst van een gefailleerde vennootschap is gebleven, waarbij mij niet duidelijk is hoe dit alsnog
88
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Rb. ’s-Gravenhage 5 april 2010, JAR 2010/119 en JOR 2010/173, m.nt. Loesberg.
Een op zichzelf genomen correcte constatering, zie HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662 m.nt. PvS
(Van Gelder Papier).
Rb. ’s-Gravenhage 28 maart 2012, JOR 2010/173, m.nt. Loesberg.
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tot aanspraak op de ontslagvergoeding resulteert. Wellicht is echter door de curator de (wel
zeer) praktische conclusie getrokken dat de arbeidsovereenkomst alsnog is geëindigd, waarbij
het hem vrijstond alsnog de vergoeding uit het blijkbaar aanwezige boedelactief te voldoen.
b. Rechtbank Noord-Nederland (zp Assen) 4 april 2013 (Printforce)
Ook in deze zaak, die in 2013 speelde bij de Rechtbank Assen, was het beroep van – in dit
geval – een viertal werknemers gericht tegen de machtiging van de rechter-commissaris.91
Ook zij baseerden zich op vermeende kennelijk onredelijkheid van het ontslag, omdat "het
faillissement is gebruikt om een gezond bedrijf op een goedkope en snelle manier te bevrijden
van oudere en relatief dure werknemers." Interessant was dat zij daarbij hun pijlen richtten op
de curator, die volgens hen "had moeten kiezen voor een alternatief dat had geleid tot behoud
van de werkgelegenheid." Het ging hier om de veel voorkomende situatie dat de curator
eerst alle arbeidsovereenkomsten had opgezegd, waarna een doorstart plaatsvond, en een
grote groep werknemers in de nieuwe onderneming terugkeerde. Tot die groep behoorden
de betrokken eisers in deze zaak echter niet. In deze zaak concentreerde het debat zich op
de vraag in hoeverre de curator de vrijheid heeft bij het maken van keuzes in het kader van
het beheer en de vereffening van de boedel. De rechtbank stelt vast dat sprake is van een
grote mate van beleidsvrijheid,92 doch dat deze vrijheid niet onbegrensd is: de keuze die een
curator maakt voor een bepaald alternatief mag niet onrechtmatig zijn en de curator zal bij zijn
beleidsafweging rekening moeten houden met belangen van maatschappelijke aard, zoals de
continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid voor de werknemers die in het bedrijf
van de gefailleerde werkzaam waren. Dit bracht de rechtbank er in de gegeven omstandigheden
toe te oordelen dat de curator binnen de hier bedoelde grenzen van zijn beleidsvrijheid was
gebleven. Het hoger beroep tegen de machtiging van de rechter-commissaris werd afgewezen.
Dit is een voorbeeld van een geval waarin de betrokken werknemer gekozen heeft voor het
instellen van hoger beroep tegen de machtiging, in plaats van bijvoorbeeld verzet tegen de
faillietverklaring (of de hierna te bespreken onrechtmatigedaadsactie jegens de bestuurder
en/of aandeelhouders), terwijl ernstig betwijfeld mag worden of dit wel de juiste keuze
was. Zij pakte hier in elk geval niet goed uit voor de werknemers.
Heeft het dan nooit zin hoger beroep in te stellen? Ik meen dat dit wel het geval is als de
curator een kennelijk onredelijke maatstaf aanlegt bij een eventuele keuze c.q. selectie
van werknemers die hij wel respectievelijk niet ontslaat. Daarbij wordt voortgeborduurd
op het zgn. Van Gelder Papier-arrest van de Hoge Raad uit 1990, dat betrekking had op
(onder meer) de vraag of een opzegging door de curator kennelijk onredelijk kan zijn.
Deze vraag werd bevestigend beantwoord, mits van bijzonder omstandigheden sprake
is, waaronder het aanleggen van een kennelijk onredelijke maatstaf bij de selectie van
voor ontslag in aanmerking komende personeel.93 Hoewel bedoeld arrest aan belang
heeft ingeboet na de afschaffing van het fenomeen 'kennelijk onredelijk ontslag' van
91
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Rb. Noord-Nederland 4 april 2013, JOR 2013/222, m.nt. Loesberg en JIN 2013/136, m.nt. Van der
Pijl.
Dit lijkt de algemeen aanvaarde opvatting te zijn, zie HR 19 april 1996, JOR 1996/48, m.nt. Kortmann
(Maclou)
HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662 m.nt. PvS (Van Gelder Papier).
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artikel 7:681 (oud) BW, kan er in de huidige setting nog een zeker effect vanuit gaan. Een
voorbeeld hiervan vormde de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland uit 2015,94
waarin de curatoren ervoor kozen niet alle arbeidsovereenkomsten op te zeggen, omdat
de werkgever een zorgwoning exploiteerde en de curatoren de kwetsbare bewoners niet
zonder personeel wilden laten zitten. Er moest dus een selectie door hen worden gemaakt,
waarbij hun de eerder gememoreerde beleidsvrijheid toekwam. Zij hebben daarom in
eerste instantie alleen de arbeidsovereenkomsten opgezegd van de werknemers die als
‘misbaar’ worden beschouwd. Bij de op zichzelf aanvaardbare ("niet onredelijke", aldus de
rechtbank) criteria die de curatoren voor het vaststellen van deze (on)misbaarheid hadden
geformuleerd, stelden zij zich bij de specifieke toepassing van deze criteria ten aanzien
van een individuele werknemer echter niet redelijk op, waardoor in dit geval het hoger
beroep slaagde. De werknemer had niet mogen worden ontslagen en de machtiging werd
vernietigd. Hoe interessant deze uitspraak ook mag zijn, voor wat het misbruikleerstuk
betreft is zij nauwelijks relevant, omdat in een geval als dit slechts een waarschuwend
effect uitgaat richting de curator, niet tegen de oorspronkelijke werkgever.95 Daarmee
vormt de uitspraak bewijs voor de stelling dat het hoger beroep tegen de machtiging
van de rechter-commissaris niet of nauwelijks als doeltreffend antimisbruikwapen kan
worden aangemerkt.
Een laatste bedenking bij dit instrument is nog de volgende. Een succesvol beroep leidt
tot vernietiging van de beschikking c.q. de machtiging en daarmee, aldus art 72 lid 2 Fw,
in potentie direct ook tot vernietigbaarheid van de opzegging door de curator (mits de
werknemer eraan heeft gedacht daarop een beroep te doen). Complicatie hierbij is dat na
vernietiging van de opzegging een werknemer alsnog bij de failliete onderneming in dienst
blijft, hetgeen wel als een Pyrrusoverwinning mag worden gekwalificeerd, nu de vraag is
wat hij daarmee opschiet. Hij profiteert slechts tijdelijk van de loongarantieregeling en
houdt daarna hooguit een (weliswaar preferente) boedelvordering op de voet van art. 40
lid 2 Fw op de boedel, maar er kan, mede daardoor, op een gegeven moment een negatieve
boedel ontstaan waardoor zelfs de boedelschuldeisers niet meer kunnen worden voldaan.
Bovendien zal de bevoorrechte aanspraak van de werknemer die door vernietiging van
de opzegging ontstaat uiteindelijk alleen maar ten koste gaat van de aanspraken van de
gezamenlijke medeschuldeisers. Ook zal in situaties als hierboven besproken (de uitspraak
van de Rechtbank Noord-Nederland (Pasana)) na enige tijd alsnog een rechtsgeldig ontslag
volgen. De (kwaadaardige) doorstarter heeft van dit alles geen last: hij zal verwijzen
naar artikel 7:666 BW en aanspraken van de werknemer op een dienstverband en/of
loondoorbetaling op die grond van de hand wijzen, waardoor de inzet van dit instrument
geen probaat middel tegen misbruik lijkt te zijn.
7.5.4

Schadevergoeding – (concurrente) vordering op de boedel

Een werknemer kan ook een schadevergoedingsvordering baseren op misbruik door de
voormalige werkgever, en wel door het standpunt in te nemen dat de werkgever voorafgaand
94
95

Rb. Noord-Nederland 10 februari 2015, JAR 2015/88 en JOR 2015/214, m.nt. Loesberg (Pasana).
De situatie zou thans mogelijk nog wel kunnen leiden tot een aanspraak op een billijke vergoeding
ten laste van de curator c.q. boedel, zie hierover paragraaf 4.5.
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aan het faillissement onrechtmatig of in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van
goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) heeft gehandeld, waardoor reeds (onmiddellijk)
voorafgaand aan het faillissement een zgn. faillissementsvordering ontstaat. Deze vordering
kan ter verificatie worden ingediend; het betreft geen boedelvordering. Bovendien is een
dergelijk vordering niet preferent, omdat deze als zgn. "Boek 6 BW"-claim niet onder het
bereik van artikel 3:288 sub e BW valt.96 Dit heeft derhalve alleen zin als zicht bestaat op
uitkering aan concurrente schuldeisers.97
Deze vordering moet nadrukkelijk worden onderscheiden van de schadevergoeding
vanwege de opzegging door de curator die een kennelijk onredelijke maatstaf aanlegt bij
de selectie van voor ontslag in aanmerking komend personeel,98 of die anderszins ernstig
verwijtbaar heeft gehandeld (in de zin van artikel 7:681 of 682 BW waardoor een billijke
vergoeding is verschuldigd)99 of die door de (wijze van) opzegging in strijd handelt met
zijn verplichting zich als goed werkgever te gedragen,100 nu een curator in de regel immers
veelal niet anders kan – uit hoofde van zijn verplichting in het belang van de boedel te
handelen – dan op zijn minst de lopende boedelschuld zoveel mogelijk te beperken door
een snelle opzegging van alle arbeidsovereenkomsten, zoals ook in de vorige paragraaf en
uit de daarin besproken rechtspraak naar voren kwam. Het is bovendien zelden de curator
die keuzes maakt bij de selectie van voor ontslag in aanmerking komende werknemers
(hij ontslaat ze immers in de regel allemaal).101
Er is nog niet veel rechtspraak over deze variant, maar aan de hand van twee voorbeelden
kan toch worden nagegaan hoe de lagere rechtspraak met deze materie omgaat, al betreft
het ook hier weer uitzonderlijk casusposities.
a. Rechtbank Utrecht 31 december 2008 (Kalmire)
Het eerste voorbeeld kan gevonden worden in een uitspraak van de Rechtbank Utrecht uit
2008, waarin een Frans moederbedrijf wel heel resoluut, nota bene na kennisname van een
intern memo waarin ook de financiële consequenties van andere opties (zoals liquidatie
of reorganisatie) werden geschetst, de spreekwoordelijke stekker uit een Nederlandse
onderneming met de naam Kalmire trok.102 De werknemers hadden geen verzet ingesteld
en kozen evenmin voor het aansprakelijk stellen van de moedermaatschappij op basis van
bijvoorbeeld onrechtmatig handelen, maar voor het indienen van een schadevergoedingsvordering bij de curator, en met succes. Volgens de rechter staat het aandeelhouders van een
vennootschap in beginsel vrij de exploitatie ervan te staken. Het stond de aandeelhouders
van Kalmire echter niet vrij daarbij te kiezen voor het aanvragen van het eigen faillissement; als onbetwist stond immers vast dat Kalmire niet in de toestand verkeerde dat zij
96
97
98
99
100

Schaink 2017, p. 232.
Hufman 2015, p. 117.
HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662 m.nt. PvS (Van Gelder Papier).
Op deze materie is in Hoofdstuk 4 (Beëindiging) nader ingegaan.
Dat op een curator dergelijke werkgeversverplichtingen rusten volgt uit het zgn. Landsbanki-arrest:
HvJ EU 3 maart 2011, ECLI:EUC:2011:119, JAR 2011/93.
101 Voor een uitzondering zie de in de vorige paragraaf besproken uitspraak van de Rb. Noord-Nederland 10 februari 2015, JAR 2015/88 (Pasana)
102 Rb. Utrecht 31 december 2008, JAR 2009/35 (Kalmire).
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had opgehouden te betalen. Daardoor werd de faillissementsaanvraag als onrechtmatig
beoordeeld en de vordering van de werknemers jegens de curator tot betaling van schadevergoeding in de renvooiprocedure toegewezen. Die schade werd begroot op de uitkomst
van de kantonrechtersformule. Principieel gezien is vermeldenswaard dat de rechtbank een
rechtstreekse link legde met misbruik van bevoegdheid, door het volgende te overwegen:
"4.8 (...) Geconcludeerd moet worden dat Kalmire, bij gebreke van andere redenen, heeft
gekozen voor het aanvragen van haar eigen faillissement om tot liquidatie van de vennootschap
te komen zonder daarbij verplicht te zijn aan haar werknemers een ontslagvergoeding te
betalen. Zij heeft hierdoor haar bevoegdheid tot het aanvragen van het faillissement uitgeoefend voor een ander doel dan waarvoor die is verleend, te weten met het (voornaamste)
doel om hiermee te ontkomen aan de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemers
en de daaraan verbonden financiële consequenties. Zij heeft zodoende gehandeld in strijd
met de zorgvuldigheid die zij jegens de werknemers in acht had moeten nemen."

Interessant was voorts de overweging van de rechtbank dat het verweer van de curator
dat de werknemers verzuimd hadden verzet in te stellen, de volgens haar geëigende weg,
als volgt passeerde:
"4.13 (...) Aan de werknemers kan in het onderhavige geval echter niet worden tegengeworpen
dat zij geen rechtsmiddel hebben aangewend tegen het vonnis waarbij Kalmire failliet is
verklaard, omdat voor het instellen van verzet en hoger beroep zodanig korte termijnen
gelden dat aangenomen moet worden dat de werknemers op dat moment geen inzicht
hadden in de feitelijke omstandigheden waaronder het faillissement was aangevraagd."

Dit laatste merk ik aan als illustratief voor de praktische wijze waarop in de lagere rechtspraak
met de verschillende rechtsmiddelen en de bijbehorende termijnen wordt omgegaan,
waarbij ik overigens in dit geval de conclusie onderschrijf dat het niet instellen van verzet
geen negatief effect heeft op andere mogelijkheden die de wet werknemers geeft.
b. Rechtbank Amsterdam 23 februari 2011 (Indover)
Een tweede, eveneens uitzonderlijk voorbeeld van een situatie waarin werknemers een
vordering ter verificatie indienden – in dit geval tevergeefs – is te vinden in een vonnis van
de Rechtbank Amsterdam in een renvooiprocedure uit 2011.103 De Indonesische Overzeese
Bank NV (Indover) was op 1 december 2008 failliet verklaard en de werknemers richtten in
overleg met de curatoren een stichting op om hun belangen te behartigen. De leden van de
ondernemingsraad vormden tezamen het bestuur van de stichting. De stichting diende bij
de curatoren een vordering van bijna € 4 miljoen in ter compensatie van de schade van de
(ex-)werknemers, met name bestaande uit misgelopen ontslagvergoedingen (gebaseerd op
de vergoedingen uit hoofde van het voorafgaand aan het faillissement gehanteerde sociaal
plan). De curatoren waren bereid deze vordering te erkennen, onder meer vanwege de
omvang van de boedel, maar daartegen maakte een aantal schuldeisers bezwaar, waarop
de renvooiprocedure volgde. Daarin verwierp de rechtbank onder meer de stelling van
de stichting dat Indover zich niet als goed werkgever heeft gedragen en dat daarom de
103 Rb. Amsterdam 23 februari 2011, JAR 2011/163 (Indover), besproken door Schaink 2017, p. 234.
Zuiverheidshalve zij hier vermeld dat de eisende partij in kwestie door mij als advocaat werd
bijgestaan.
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vordering in het faillissement moest worden toegelaten. Het feit dat Indover had kunnen
kiezen voor collectief ontslag van haar werknemers in plaats van faillissementsaangifte
maakte niet dat de aangifte onzorgvuldig was geweest jegens de werknemers dan wel in
strijd met het goed werkgeverschap. "Niet is komen vast te staan dat Indover het oogmerk
had om haar werknemers te benadelen", aldus de rechtbank, die vervolgde met:
"Dat de curatoren, gelet op de door de (ex-)werknemers getoonde loyaliteit aan Indover en
hun inzet voor de boedel, zich hebben ingespannen om de vordering van de werknemers
beloond te krijgen, is op zich begrijpelijk, maar neemt niet weg dat - zoals de curatoren
zelf erkennen - een wettelijke grondslag voor de vordering van de werknemers ontbreekt."

Ook het feit dat de stichting de betreffende twee crediteuren (van de zes bezwaar makende
crediteuren waren er slechts twee verschenen in de renvooiprocedure) volledig wilde
compenseren voor de schade die deze schuldeisers zouden leiden als de vordering van de
stichting door de curator moest worden voldaan leidde naar het oordeel van de rechtbank
niet tot misbruik van bevoegdheid aan de kant van deze schuldeisers.
Hiermee zijn twee voorbeelden gegeven van pogingen van werknemers om hun schade,
die zich in feite pas manifesteerde na (en door) de faillietverklaring van de werkgever, te
verhalen door een vordering ter verificatie in te dienen. Uiteraard heeft deze actie uitsluitend
zin als de boedel verhaal biedt voor deze, als gezegd, niet preferente faillissementsvordering,
hetgeen veelal niet het geval zal zijn.
Inherent aan deze oplossingsrichting is voorts het er rechtstreeks aan verbonden probleem
dat de werknemers mee delen in de opbrengst uit het faillissement hetgeen altijd ten koste
van de uitkering aan ander schuldeisers gaat, tenzij alle schuldeisers, ook voor zover zij
concurrente vorderingen hebben, volledig worden voldaan, hetgeen zelden zal voorkomen.
Als dan vast staat dat de werknemer "eigenlijk" geen werkelijk (pre-faillissements)vorderingsrecht heeft, zoals de rechtbank en ook de geciteerde curatoren in de Indover-zaak
vaststelden, zal een medeschuldeiser al snel met succes bezwaar kunnen maken tegen de
in deze paragraaf besproken variant. Indien er naar het oordeel van de rechtbank wel een
harde vordering bestaat, zoals in de Kalmire-zaak, en de boedel voldoende actief bevat,
kan deze route wel met succes worden doorlopen door een werknemer en vormt deze
alsnog een probaat middel tegen misbruik.
Indien de wetgever ook aan werknemers van een failliete werkgever het recht op een
transitievergoeding toekent (anders dan hetgeen artikel 7:673c lid 1 BW thans bepaalt),
met een concurrent karakter, – een suggestie die ik in het vorige hoofdstuk deed – wordt
overigens wettelijk gewaarborgd, dat werknemers voor hun aanspraak op de transitievergoeding gelijk behandeld worden als de andere concurrente schuldeisers, zonder dat daar
een rechterlijke uitspraak in een renvooiprocedure aan te pas hoeft te komen.
7.5.5

Onrechtmatigedaadsactie jegens doorstarter en/of bestuurder/aandeelhouder

Misbruik van bevoegdheid kan zich – de in paragraaf 7.3.1 genoemde juridisch-technische
kanttekening daargelaten – voordoen in de vorm van een onrechtmatige daad en onder
meer leiden tot aansprakelijkheid, mits dan voldaan is aan de bekende vereisten uit
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art. 6:162 BW: onrechtmatige daad, toerekenbaarheid van de daad aan de dader, schade,
causaal verband tussen daad en schade en relativiteit. Deze optie is al uitgebreid aan de
orde gekomen in paragraaf 7.4 bij het bespreken van de arresten van respectievelijk het
Gerechtshof Den Haag en de Hoge Raad in de zaken Ammerlaan en De Boek/Van Gorp. Gezien
de aangehaalde rechtspraak kan dit een effectieve optie zijn, met name indien aannemelijk
gemaakt kan worden dat de doorstart is voorbereid, dat de ondernemer (althans diens
bestuurder en/of aandeelhouder) ook betrokken is bij de nieuwe onderneming en ten slotte
dat de failliete onderneming niet lang voor de eigen faillissementsaanvraag tevergeefs
pogingen heeft gedaan werknemers te ontslaan is dit voor gedupeerde werknemers een
aantrekkelijke variant. Groot voordeel van deze actie is niet alleen dat potentiële problemen
met de korte termijnen uit de Faillissementswet (en in sommige gevallen toch ook die
van artikel 7:686a BW) worden vermeden, maar vooral ook dat de verhaalbaarheid in veel
gevallen wordt vergroot als de gedupeerde werknemer zijn pijlen niet richt op de curator
en/of de gefailleerde vennootschap (zoals het geval is bij de varianten die in de voorgaande
drie paragrafen zijn besproken), maar op de entiteit waarmee wordt doorgestart en/of op
de bestuurder of aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. Los daarvan staat dus
dat ook het standpunt kan worden ingenomen dat de vennootschap zelf onrechtmatig
heeft gehandeld, maar dat leidt tot een schadevergoedingsaanspraak op de failliete boedel
die in de vorige paragraaf is besproken. Hier gaat het om aanspraken jegens een andere
rechtspersoon (of in het geval van de bestuurder: natuurlijke persoon), gebaseerd op een
door hem of haar gepleegde onrechtmatige daad.
Ik bespreek nu achtereenvolgens de mogelijkheid die werknemers hebben (a) de bestuurder,
(b) de aandeelhouder en (c) de doorstartende entiteit aan te spreken op schadevergoeding
wegens onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW.
a. aansprakelijkheid bestuurder
De hoofdregel is dat het handelen van een bestuurder moet worden aangemerkt als
een handeling van de rechtspersoon die hij bestuurt. Onder omstandigheden kan een
bestuurder zelf ook aansprakelijk zijn, naast de vennootschap die hij bestuurt. Hierbij
dient onderscheid te worden gemaakt tussen interne en externe aansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid is gebaseerd op artikel 2:9 BW en houdt in dat de bestuurder
tegenover de rechtspersoon zelf (dus: intern) gehouden is tot een behoorlijke vervulling
van zijn taak, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van zijn
onbehoorlijke taakvervulling. De woorden "behoorlijke vervulling van zijn taak" bevatten
een objectiverend element. Van een bestuurder mag worden verwacht dat hij op zijn taak
berekend is en deze nauwgezet vervult.104 Ten aanzien van faillissement – en daarmee krijgt
de aansprakelijkheid een extern karakter105 – is daarbij nog van belang dat de curator een
bestuurder ook kan aanspreken op deze in artikel 2:9 BW geregelde grond, alsook dat in
artikel 2:248 BW (ik beperk mij hier kortheidshalve tot de bestuurder van de besloten
vennootschap) is voorzien in een bijzondere, op faillissementen van toepassing zijnde regel,
op grond waarvan de bestuurder, indien zich bepaalde omstandigheden voordoen (zoals
104 HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360 (Staleman/Van de Ven)
105 Van Schilfgaarde 2017, p. 207.
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het niet bijhouden van een deugdelijke boekhouding), vermoed wordt de vennootschap
kennelijk onbehoorlijk te hebben bestuurd, waardoor hij persoonlijk aansprakelijk is voor
het deficit in het faillissement. Dit is echter een actie die uitsluitend de curator toekomt,
en bijvoorbeeld niet de werknemers. Niettemin kan dit onder omstandigheden tot verhaal
door de curator leiden en daarmee tot een bevredigend resultaat voor de gezamenlijke
schuldeisers, waaronder de werknemers.
Het bestaan van een bevoegdheid van de curator (op de voet van artikel 2:248 BW) sluit
echter niet uit dat crediteuren zelf een actie uit onrechtmatige daad tegen bestuurders
kunnen instellen.106 Een rechtstreekse aanspraak door werknemers jegens een bestuurder
is dus mogelijk en zal gebaseerd moeten worden op de regels omtrent externe aansprakelijkheid van de bestuurder. Daarbij mag uit rechtspraak van de Hoge Raad afgeleid worden
dat ook de op onrechtmatige daad gebaseerde aansprakelijkheid van het bestuur jegens
derden (oftewel: externe aansprakelijkheid) is terug te voeren op het grondbeginsel van
art. 2:9 BW, te weten de verplichting tot een behoorlijke taakvervulling:
"(…) in het algemeen [mag] alleen dan worden aangenomen dat de bestuurder jegens de
schuldeiser van de vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld waar hem, mede gelet op zijn
verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in art. 2:9 BW, een voldoende
ernstig verwijt kan worden gemaakt."107

Er moet dus, wil de bestuurder succesvol van onrechtmatig handelen (en misbruik van
bevoegdheid) kunnen worden beticht tevens sprake zijn van een voldoende ernstig verwijt aan het adres van de bestuurder. Het gedrag van de bestuurder moet in de gegeven
omstandigheden zodanig onzorgvuldig zijn dat hem daarvan een persoonlijk verwijt valt
te maken. Daarvan kan sprake zijn als hij ook andere keuzen had kunnen maken dan de
eigen faillissementsaangifte. Het komt dan opnieuw aan op de aanwezigheid en de weging
van diverse – wat eerder in literatuur en rechtspraak werd genoemd: – indicatoren, zoals
onder meer het bestaan van eerdere, vergeefse pogingen om bepaalde werknemers te
ontslaan, een gereedliggend doorstartplan, en/of betrokkenheid van de bestuurder bij de
doorstartende entiteit.
Overigens is hierbij van belang dat dankzij artikel 2:11 BW de aansprakelijkheid zich ook
uitstrekt tot de natuurlijke persoon die niet zelf rechtstreeks bestuurder van de betrokken
vennootschap is, maar 'slechts' indirect, via een of meer andere rechtspersonen, is aan te
merken als bestuurder. Met deze bepaling wordt misbruik c.q. omzeiling van de aansprakelijkheidsregelgeving voorkomen. De Hoge Raad heeft voorts recentelijk expliciet vastgesteld
dat artikel 2:11 BW zich ook uitstrekt tot gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid die
zijn gebaseerd op onrechtmatige daad.108
Vermeldenswaard is in dit verband voorts artikel 2:246 BW (en artikel 2:136 BW voor
de naamloze vennootschap), nu daarin is geregeld dat het "bestuur zonder opdracht der
106 Van Schilfgaarde 2017, p. 214, alwaar onder meer verwezen wordt naar HR 12 juli 2002,
JOR 2002/160.
107 HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/Roelofsen). Zie ook HR 20 juni 2008, NJ 2009, 21,
JOR 2008/260 (Willemsen Beheer vs. NOM). Uitgebreider hierover: Stolp, NJB 2013/1344.
108 HR 17 februari 2017, NJ 2017, 275, m.nt. Van Schilfgaarde.
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algemene vergadering niet bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de naamloze
vennootschap" (tenzij in de statuten anders is bepaald). Een bestuurder kan in de regel
dus niet geheel eigenhandig besluiten het eigen faillissement namens de vennootschap
aan te vragen en zal zich, als hij deze regel in acht neemt, gesteund kunnen voelen door
het mandaat van de aandeelhoudersvergadering. Dit zal een bestuurder die tevens enig
aandeelhouder is vanzelfsprekend niet baten, maar wel effect hebben indien andere
aandeelhouders de bestuurder hebben gesteund, of preciezer: opdracht hebben gegeven
het faillissement aan te vragen. Overigens kan dit in de praktijk ondervangen worden
door eerst surseance aan te vragen (daartoe behoeft een bestuurder geen opdracht van
de aandeelhouders), die na korte tijd omgezet wordt in faillissement. De reden voor deze
regelmatig voorkomende aanpak (eerst surseance, gevolgd door faillissement, in plaats
van direct de eigen-faillissementsaanvraag) is in de praktijk overigens veelal eerder
ingegeven door de noodzaak voor de bestuurder snel te handelen in een acute, financiële
noodsituatie, in plaats van eerst nog een aandeelhoudersvergadering te moeten uitroepen
en te laten plaatsvinden.
b. Aansprakelijkheid aandeelhouder
Uitgangspunt in het vennootschapsrecht is dat aandeelhouders in beginsel niet door derden
aangesproken kunnen worden op nakoming van verplichtingen die de vennootschap is
aangegaan of vergoeding van schade door onrechtmatig handelen van die vennootschap.
Een aandeelhouder kan vanzelfsprekend wel aansprakelijk zijn jegens derden voor door
hen geleden schade, als die aandeelhouder zelfstandig onrechtmatig handelt. Denkbaar
is daarnaast dat sprake is van doorbraak van aansprakelijkheid. Dit kan zich voordoen
binnen de hier bedoelde context van concernverhoudingen en is aan de orde als een
aandeelhouder zich bijvoorbeeld intensief bemoeit met het beleid van een dochter en zich
op zeker moment op onrechtmatige wijze aan nakoming van verantwoordelijkheden dan
wel gewekte verwachtingen onttrekt,109 of indien verhaalsmogelijkheden bij de dochter
worden verminderd door kapitaalontrekkingen.110 Hoewel Van Schilfgaarde stelt dat
artikel 2:11 BW mag worden gezien als een wettelijk geregelde vorm van doorbraak van
aansprakelijkheid, voegt hij daaraan toe dat de grondslag van de aansprakelijkheid toch
telkens wordt gevormd door artikel 6:162 BW.111
Dat het hier weerbarstige materie betreft waarbij het onderscheid tussen de verschillende grondslagen niet altijd even duidelijk is, kan worden afgeleid uit een aantal eerder
genoemde uitspraken. Zo kwam de rechter in de zaak Kalmire feitelijk tot het oordeel
dat de Franse moedermaatschappij/aandeelhouder onrechtmatig had gehandeld door op
verschillende manieren winsten uit de Nederlandse dochter af te romen, maar verbond
zij daaraan de conclusie dat de vennootschap zelf onrechtmatig had gehandeld (waardoor
109 Zie voor een voorbeeld van een (vergeefs) beroep op de gewekte schijn van kredietwaardigheid
en het stopzetten van financiële hulpverlening door aandeelhouders: Hof ‘s-Hertogenbosch
31 maart 2009, JOR 2009/157, m.nt. Van Maanen.
110 Garantstelling op de voet van artikel 2:403 BW en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid van
de betrokken (groeps- c.q. moeder)vennootschap blijft hier verder buiten beschouwing, nu dit
niet specifiek betrekking heeft op misbruik van faillissement.
111 Van Schilfgaarde 2017, p. 220.
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een voor verificatie vatbare vordering ten laste van de boedel werd toegewezen).112 In de
door de Hoge Raad beslechte zaak De Boek/Van Gorp was sprake van een bestuurder die
(indirect) tevens de enige aandeelhouder was van de betrokken vennootschap, waardoor
persoonlijke aansprakelijkheid werd aangenomen. In deze zaak maakte de Hoge Raad bij
de beantwoording van de vraag naar het oogmerk voor het aanvragen van het faillissement
geen serieus onderscheid tussen de positie van de bestuurder, de aandeelhouder en de
vennootschap, doch schoor deze in feite over één kam (niet geheel onbegrijpelijk: het ging
ook om een en dezelfde persoon).113
Nog een stapje verder gaat het vereenzelvigen van verschillende entiteiten.114 Pogingen om
rechters in aansprakelijkheidskwesties als deze de identiteit van verschillende betrokken
rechtspersonen geheel of gedeeltelijk te laten negeren, teneinde zodoende tot een billijk(er)
resultaat te komen, lijken niet erg kansrijk. Zo’n beroep op vereenzelviging van een
moedermaatschappij met een failliete dochter werd van de hand gewezen in het eerder
besproken vonnis van de Rechtbank Amsterdam uit 2011 in de zaak Indover.115
c. Aansprakelijkheid doorstarter
Hoewel zeker in georkestreerde doorstarts, met betrokkenheid van bestuurders/aandeelhouders bij zowel de failliete als de doorstartende onderneming, ook laatstgenoemde
vaak een ‘besmette’ indruk maakt, kan niet snel worden aangenomen dat deze met
succes op separaat onrechtmatig handelen kan worden aangesproken. Weliswaar zijn
voorbeelden genoemd (Kalmire, De Boek/Van Gorp) waarin de betrokkenen over één kam
werden geschoren, maar in geen daarvan was de doorstartende entiteit daadwerkelijk als
partij in de procedure betrokken. Afgezien van de welbewust buiten het bestek van dit
hoofdstuk gelaten optie waarin een werknemer met het Europese Smallsteps-arrest in de
hand een beroep doet op de richtlijn overgang van onderneming (en op strijdigheid van
artikel 7:666 BW daarmee), waardoor hij rechtstreeks bij de doorstarter in dienst zou zijn
gekomen, lijkt een actie jegens de doorstarter een onbegaanbare weg. In paragraaf 7.5.7
komt niettemin nog een uitzonderlijke variant aan de orde, waarin een kantonrechter op
betrekkelijk gekunstelde wijze gedupeerde werknemers ter wille was bij een claim aan het
adres van ten behoeve van een doorstart opgerichte vennootschappen.116 Zowel vanwege
het uitzonderlijke karakter van die casus, als vanwege het feit dat de vorderingen niet
gebaseerd waren op misbruik van bevoegdheid of onrechtmatig handelen, maar aansloten
bij de regels van overgang van onderneming, heb ik ervoor gekozen deze uitspraak separaat
in een andere paragraaf te bespreken.
Een laatste woord over de vervolgstap nadat eventuele aansprakelijkheid is vastgesteld:
het bepalen van de schadevergoeding. Hufman heeft er op gewezen dat de berekening
van de hoogte van de schadevergoeding nog "een ander lastig punt" is.117 Dat is terecht,
112
113
114
115
116
117
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Rb. Utrecht 31 december 2008, JAR 2009/35 (Kalmire).
Zie hierover ook: Lennarts en Valk, ARA 2004/2.
Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 835.
Rb. Amsterdam 23 februari 2011, JAR 2011/163 (Indover).
Rb. Leeuwarden (ktr.) 22 augustus 2014, JAR 2014/234, m.nt. p. Hufman.
Hufman 2015, p. 116.
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nu de vraag is hoe lang de arbeidsovereenkomst nog zou hebben voortgeduurd als de
bestuurder/aandeelhouder niet onrechtmatig zou hebben gehandeld. Dat hangt uiteraard
van de omstandigheden van het geval af, maar zal meestal moeilijk nauwkeurig kunnen
worden berekend. Daarom zal moeten worden aangeknoopt bij de algemene regels van
artikel 6:95 e.v. BW, waarbij artikel 6:97 BW een belangrijke rol toekomt, nu hierin is
bepaald dat de rechter de schade begroot op de wijze die het meest met de aard ervan in
overeenstemming is, alsook dat wanneer de omvang van de schade niet nauwkeurig kan
worden vastgesteld, zij wordt geschat. In de praktijk is er in een aantal gevallen voor gekozen
aan te sluiten bij ontslagvergoedingen die op de toenmalige kantonrechtersformule waren
gebaseerd.118 Het is de vraag of het fair is dan thans bij het begroten van de schade uit te
gaan van de transitievergoedingen.119 Onder omstandigheden zal verdedigbaar zijn dat
naast de transitievergoeding ook de eventuele verschuldigdheid van een billijke vergoeding
bij de schadeberekening moet worden betrokken, al zal dat blijkens de wetgeschiedenis
om uitzonderlijke gevallen moeten gaan, hetgeen mijns inziens ook geldt in faillissement.
7.5.6

Afdwingen afspraken in overnameovereenkomst

Een geheel andere mogelijkheid vindt haar basis in de rol van de curator die, zo werd in
de inleiding al vastgesteld, de regie in handen heeft bij de beslissing over de verkoop van
de onderneming. De curator bepaalt, onder toezicht van de rechter-commissaris, of hij de
onderneming verkoopt en, zo ja, aan wie en onder welke voorwaarden. Een curator kan door
werknemers en hun vertegenwoordigers bewogen worden in de overnameovereenkomst,
juist ook met de werkgever die zijn eigen faillissement heeft aangevraagd en een doorstart
wil maken, afspraken te maken ten behoeve van de werknemers, niet in de laatste plaats
ook in naar misbruik neigende situaties.
De Hoge Raad heeft in zijn arrest Gesink/Taxicentrale Middelburg daarvoor de weg geëffend.120
Daar was in de overnameovereenkomst tussen de curator en de overnemende partij bedongen dat de werknemers hun werk zouden behouden en nieuwe arbeidsovereenkomsten
aangeboden zouden krijgen. Werkneemster Gesink, die voorheen als centraliste had
gewerkt, kreeg echter bij de doorstarter/verkrijger werk als taxichauffeuse aangeboden,
voor minimaal drie uur in de week in plaats van de eerdere 28 uur per week. De vraag was
nu of de werknemers rechten konden ontlenen aan de overeenkomst tussen de curator
en de Taxicentrale. De Hoge Raad oordeelde dat bij de uitleg van die overeenkomst alle
omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid meebrengen, een rol spelen. Dit had, aldus de Hoge Raad, de
rechtbank niet miskend met het kennelijke oordeel dat een overeenkomst waarbij een
bedrijf uit een failliete boedel wordt overgenomen en waarbij bepaalde verplichtingen
jegens de werknemers van het overgenomen bedrijf worden bedongen, in de regel ertoe
strekken dat rechtstreekse (rechts)betrekkingen tussen de werknemers en de verkrijgende
118 Zie bijvoorbeeld Rb. Utrecht 31 december 2008, JAR 2009/35 (Kalmire).
119 Hier kan tegenin worden gebracht dat introductie van de (lagere) transitievergoeding (mede) is
gebaseerd op de opvatting dat de vergoedingen op grond van de kantonrechtersformule te hoog
waren.
120 HR 1 oktober 2004, JAR 2004/257 (Taxicentrale Middelburg B.V./Gesink), ook besproken in Van
der Pijl, in: Bijzondere arbeidsverhoudingen, 2017, paragraaf 13.7.
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partij worden bewerkstelligd, ook als dat niet expliciet aldus is uitgedrukt. Het is onjuist
dat alleen een derdenbeding tot stand kan komen wanneer dat door de oorspronkelijke
partijen bewust is beoogd, aldus de Hoge Raad. De afspraken over de werkgelegenheid
kunnen derhalve een 'derdenbeding' vormen waaraan werknemers aanspraken kunnen
ontlenen. De curator kan aldus positieve invloed uitoefenen op de positie van de werknemer.
Op de curator rust zelfs de verplichting rekening te houden met overige (maatschappelijke) belangen, waaronder het behoud van werkgelegenheid.121 De curator kan bij de
overnemende partij bedingen dat de werknemers gelijke of in ieder geval vergelijkbare
arbeidsvoorwaarden moet aanbieden, niet alleen qua beloning maar ook qua positie. Dit
geldt dan als een derdenbeding, waaraan de werknemers rechten kunnen ontlenen. De
curator zal echter bij zijn acties alle belangen moeten meewegen en in situaties waarin
de belangen van de werknemers strijdig zijn met die van de crediteuren, prevaleren de
rechten van de laatsten nog altijd.
In de eerste zin van de vorige alinea werd gesproken over de mogelijkheid de curator
te bewegen de belangen van werknemers bij de onderhandelingen over de inhoud van
de overnameovereenkomst te behartigen althans te betrekken. Dit kan in ieder geval op
informele wijze. Een formele basis hiervoor kan gevonden worden in artikel 69 lid 1 Fw,
dat het mogelijk maakt voor onder andere schuldeisers, waaronder werknemers, op te
komen bij de rechter-commissaris tegen iedere handeling van de curator (of tegen het
uitblijven daarvan). Ook het nalaten een bepaalde handeling te verrichten kan via artikel 69
Fw leiden tot een verzoek aan de rechter-commissaris de curator te bevelen die handeling
te verrichten. De rechter-commissaris beslist binnen drie dagen op een dergelijk verzoek.
Tegen beschikkingen van de rechter-commissaris staat in beginsel hoger beroep open bij de
rechtbank, aldus artikel 67 lid 1 Fw. Dit is dezelfde procedurele route als in paragraaf 8.5.3
werd besproken aangaande (de aantasting van) de opzegging van de arbeidsovereenkomst.
In artikel 67 lid 1 Fw is echter ook voorzien in een aantal uitzonderingen op de hoofdregel
dat tegen beschikkingen van de rechter-commissaris hoger beroep kan worden ingesteld.
In dit verband is van belang dat ook artikel 176 lid 1 Fw, dat regelt dat de curator "(d)e
goederen (...) in het openbaar of met toestemming van de rechter-commissaris onderhands
verkoopt)." Artikel 67 lid 1 Fw sluit hoger beroep tegen de hier bedoelde beschikking van de
curator uit. Voor Everhardus en Ultee is dat voldoende reden de conclusie te trekken dat dus
tegen een doorstart geen rechtsmiddel openstaat.122 Ik waagde het eerder in paragraaf 6.3
daarbij enige kanttekeningen te plaatsen en daarmee zelfs de juistheid van die stelling te
betwijfelen. Artikel 176 Fw ziet immers op de fase waarin de boedel in de zgn. staat van
insolventie verkeert en de uiteindelijke vereffening van de boedel plaatsvindt, bijvoorbeeld
nadat de verificatievergadering heeft plaatsgevonden en geen akkoord tot stand is gekomen
(aldus artikel 173 lid 1 Fw). Als echter in de daaraan voorafgaande fase al een verkoop van
de onderneming wordt onderzocht, uitonderhandeld en zelfs plaatsvindt speelt artikel 101
Fw een beslissende rol, omdat daarin is voorzien in de mogelijkheid al in deze fase tot
vervreemding van goederen over te gaan met toestemming van de rechter-commissaris.
121 HR 12 mei 1989, NJ 1990, 130, HR 24 februari1995, NJ 1996, 472 en HR 19 april 1996, NJ 1996, 727
(Maclou).
122 Everhardus en Ultee, TAO 2017/2.
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Artikel 101 Fw is echter, anders dan artikel 176 Fw, niet genoemd onder de (talrijke)
uitzonderingen waarin artikel 67 Fw voorziet. Daarmee acht ik het verdedigbaar te stellen
dat ook tegen de beschikking van de rechter-commissaris de onderneming te verkopen
beroep openstaat. Voor zover mij bekend is hierover nog geen rechtspraak gepubliceerd.
Het zou, naast de reële optie als werknemer(s) op informele wijze in overleg met de curator
en zelfs met de rechter-commissaris te treden, een formele mogelijkheid geven om op te
komen tegen een doorstart waarbij in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met
de belangen van de (gezamenlijke) werknemers.
7.5.7

Rechtstreeks beroep op art. 7:662 e.v. BW (overgang van onderneming)

De vraag of bij een voorbereide doorstart de regels omtrent overgang van onderneming en
het bijbehorende behoud van rechten door werknemers wel buiten werking kunnen blijven
is prominent in het vorige hoofdstuk aan bod gekomen. Niettemin verdient zij hier toch
ook enige bijzondere aandacht in het kader van misbruik van faillissement. In een hier te
bespreken zaak koos de betreffende kantonrechter namelijk, ter bestrijding van misbruik
van faillissement door een onderneming, voor een benadering vanuit de invalshoek van
de regels omtrent overgang van onderneming. Het ging om de inderdaad dubieuze gang
van zaken bij het faillissement van een aantal vennootschappen in het concern van Jan de
Roos.123 De ondernemer vroeg het faillissement van enkele vennootschappen uit de groep
aan en wilde vervolgens de activiteiten in kort voor het faillissement opgerichte nieuwe
vennootschappen voortzetten, waarbij niet onvermeld mag blijven dat hij dit voor de derde
keer in een beperkt aantal jaren deed. Ook meldde hij aan een aantal werknemers al een
aantal dagen voor de aanvraag van het faillissement dat zij bij de nieuwe vennootschap
in dienst konden treden en werd deze vennootschap ook, speciaal met het oog op de
doorstart, daags voor het faillissement opgericht. Overduidelijk doel was hierbij een
belangrijk aantal schuldeisers buiten spel te zetten en niet in de laatste plaats ook slechts
met een deel van het personeelsbestand verder te gaan. De kantonrechter in deze zaak
durfde het aan op basis van de bedoeling van artikel 7:666 BW (dat als bekend de regels
7:662 e.v. BW bij faillissement buiten werking stelt) te concluderen dat dit artikel hier
toepassing miste zodat, ondanks het feit dat de vennootschappen daadwerkelijk failliet
gingen, toch sprake was van toepasselijkheid van regels van overgang van onderneming,
waardoor alle betrokken werknemers van rechtswege in dienst bleken te zijn gekomen van
de doorstartende onderneming. Daarbij knoopte de rechter aan bij het Abels-arrest van
het Europese Hof uit 1985.124 Hiermee lijkt de rechter bovendien onbedoeld al enigszins
te hebben vooruitgelopen op het Smallsteps-arrest: de kantonrechter oordeelde in dit
geval dat de wijze waarop de betreffende werkgever de faillissementsprocedure gebruikte
evident gericht was op continuïteit van de onderneming en zette daarmee artikel 7:666
BW buiten spel. Overigens lijkt hij daarmee ook het oog te hebben gehad op het feit
dat de overgang van onderneming in feite al vóór de faillietverklaring zijn beslag kreeg.
Dat vormde immers de reden voor zowel de curator als UWV niet aan de doorstart mee
te werken: de curator weigerde de werknemers te ontslaan (omdat zij allen mee over
123 Rb. Leeuwarden (ktr.) 22 augustus 2014, JAR 2014/234, m.nt. p. Hufman. Ook besproken door
Peters, AR-updates 2014/0822.
124 HvJ EU 7 februari 1985, NJ 1985, 900 (Abels).
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zouden zijn gegaan) en UWV weigerde de loonbetalingsverplichting over te nemen (om
dezelfde reden). Dat leidde in deze casus tot de merkwaardige contradictie dat door de
curator in het geheel geen onderneming werd overgedragen en dus ook geen reguliere
faillissementsdoorstart plaatsvond.
Hoewel de uitkomst zeer te billijken valt,125 lijkt de redenering te kort door de bocht, althans
onnodig gecompliceerd door artikel 7:666 BW buiten werking te stellen. In zoverre zou ik
het in de aangehaalde zaak – als de kantonrechter het niet gelaten had bij de constatering
dat de overgang van onderneming al voorafgaand aan het faillissement plaatsvond en
reeds om die reden alle werknemers mee over waren gegaan – zuiverder hebben gevonden
indien de weg van de onrechtmatigedaadsactie jegens de bestuurder en/of aandeelhouder
door de werknemers was bewandeld.
Peters vat het in haar annotatie onder deze uitspraak als volgt samen:
"Misbruik van bevoegdheid noch bestuurdersaansprakelijkheid zijn gemakkelijk begaanbare
paden, maar zo lang de wetgever artikel 7:666 BW niet wijzigt, zal men het hiermee in
misbruiksituaties moeten doen."126

Ik onderschrijf dit en kom daarmee toe aan de afronding van dit hoofdstuk.
7.6

Afronding

Allereerst heb ik een aantal factoren genoemd die het belang en met name de omvang
van het fenomeen misbruik van faillissementsrecht relativeren: (1) een ondernemer
geeft met de aanvraag van het eigen faillissement de regie uit handen aan de curator en
neemt daarmee het risico dat de doorstart niet kan worden gerealiseerd, (2) door het
Smallsteps-arrest en de daaraan verbonden consequenties is het de vraag in hoeverre het
doel wel wordt bereikt door de werkgever die het faillissement aanvraagt met het oog op
reductie van zijn werknemersbestand en (3) het aantal gevallen van misbruik lijkt op basis
van verschillende onderzoeken en het beeld dat oprijst uit de recentere lagere rechtspraak
geen hoge vlucht te nemen.
Gedupeerde werknemers staat vervolgens een betrekkelijk uitgebreid instrumentarium
ter beschikking om misbruik van faillissement aan te pakken, maar het is wel zaak telkens
zorgvuldig de juiste route te kiezen, waarbij met name verzet tegen de faillietverklaring
en het aanspreken van de doorstarter en/of bestuurder/aandeelhouder op onrechtmatig
handelen het meest kansrijk lijken.
Het gehele arsenaal aan mogelijkheden vormt een rijk geschakeerd palet, waarbij de
betrokken spelers (ik doel hier op werknemers, rechtsbijstandverleners, curatoren en
rechters) te pas en te onpas kiezen voor combinaties van verschillende varianten. Dit leidt
tot complicaties, die voortvloeien uit talrijke verschillen – zowel formeel als materieel van
125 Al stonden de werknemers niet lang daarna alsnog met lege handen, omdat ook de nieuwe
vennootschap circa vier maanden later in staat van faillissement werd verklaard.
126 Peters, AR-updates 2014/0822.
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aard – tussen enerzijds het arbeidsrecht en anderzijds het faillissementsrecht, nu deze
rechtsgebieden vaak zo slecht op elkaar zijn afgestemd. Tegelijkertijd kan uit de in dit
hoofdstuk besproken jurisprudentie worden afgeleid dat, op basis van de daarin ontwikkelde
criteria, in de (rechts-)praktijk gekomen wordt tot werkbare én aanvaardbare oplossingen,
waardoor aanpassing van wet- of regelgeving niet aangewezen is.
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HOOFDSTUK 8

Medezeggenschap en andere
collectieve aspecten

8.1

Inleiding en plan van behandeling

8.1.1

Medezeggenschap: achtergronden en afbakening onderzoeksvraag

Onder medezeggenschapsrecht wordt in dit kader verstaan het geheel van regels volgens
welke werknemers inspraak kunnen uitoefenen op de gang van zaken in een bedrijf.1
Dergelijke regels zijn met name opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
en toebedeeld aan vertegenwoordigers van de werknemers in de ondernemingsraad (OR)
of in de personeelsvertegenwoordiging (PVT).2
Overigens kent ook Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek rechten aan de OR toe, namelijk het spreekrecht als bedoeld in artikel 2:107a lid 3 BW.3 Dit spreekrecht heeft de
ondernemingsraad ook ten aanzien van besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag
van bestuurders en commissarissen (artikelen 2:134a BW en 144a BW) en ten aanzien
van het bezoldigingsbeleid (artikel 2:135 lid 2 BW). Belangrijk onderscheid is dat de
medezeggenschapsrechten in de WOR betrekking hebben op (het reilen en zeilen binnen)
de onderneming, terwijl bedoelde spreekrechten zien op de gang zaken betreffende de
rechtspersoon c.q. vennootschap. Het begrip onderneming is in de WOR gedefinieerd als
elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin
krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt
verricht; dat is betrekkelijk ruim geformuleerd. Het onderscheid tussen onderneming en
rechtspersoon is mede van belang in het kader van faillissement, omdat een faillissement
betrekking heeft op de rechtspersoon die in staat van faillissement wordt verklaard, terwijl
de onderneming als zodanig het lot van de rechtspersoon niet per definitie deelt. In dit
hoofdstuk ligt de nadruk op de medezeggenschap binnen de onderneming.

1
2

3

Aldus ook Rood 2004, p. 241.
De WOR kent in artikel 35b ook medezeggenschapsrechten toe aan werknemers in kleinere
ondernemingen, waarin geen OR en personeelsvertegenwoordiging bestaat, door de verplichting
tot het houden van zgn. personeelsvergaderingen (Pvg). De Pvg blijft in dit hoofdstuk buiten
beschouwing. Wel komen de ten behoeve van die (groep) werknemers geldende verplichtingen
die voortvloeien uit artikel 7:665a BW aan de orde.
Hetzelfde geldt voor de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (artikel 12), die echter gezien het
vrijwel ontbrekende belang voor de insolventierechtspraktijk verder buiten beschouwing blijft.
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Niet alleen de OR, maar ook werknemersverenigingen kunnen invloed uitoefenen op
besluitvorming binnen een onderneming. Meest in het oog springend is in het kader
van dit onderzoek de Wet melding collectief ontslag (WMCO).4 In deze wet gaat het om
belanghebbende verenigingen, oftewel vakorganisaties, die gekend moeten worden in het
voornemen een groter aantal werknemers te ontslaan.5 Ook de artikelen 345 e.v. uit boek 2
van het Burgerlijk Wetboek (het enquêterecht) en het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015
bevatten regels betreffende medezeggenschap door het toekennen van bevoegdheden aan
werknemersorganisaties.
Het recht op medezeggenschap is in de wet geïntroduceerd in 1950 met de invoering
van de WOR.6 In de periode van wederopbouw, waarin Nederland toen verkeerde, werd
deze wet gezien als middel om het arbeidsklimaat in de onderneming te verbeteren en
daardoor de productiviteit te vergroten.7 Gaandeweg, met name vanwege de democratiseringstendens in de daaropvolgende decennia, is het begrip medezeggenschap echter
anders ingevuld. Medezeggenschap voor werknemers werd meer en meer beschouwd als
tegenhanger van de zeggenschap van de werkgever, die mensen voor zich laat werken in
ondergeschiktheid.8 De Europese Commissie vervulde hierin een belangrijke rol door aan
te geven dat zij medezeggenschap als een op bedrijfsdemocratische gronden gebaseerd
essentieel onderdeel van de structuur van bedrijven zag.9 Volgens deze opvatting hebben
werknemers belangen bij het functioneren van de bedrijven waar zij werkzaam zijn, die
even groot of zelfs groter kunnen zijn dan de belangen van de aandeelhouders. Dit heeft
ook geleid tot concrete Europese regelgeving, zoals de Richtlijn uit 2002 die strekt tot "de
vaststelling van een kader betreffende de informatie en de raadpleging van werknemers
in de Europese Unie".10
Rood heeft deze ontwikkeling in goedkeurende zin beschreven door te stellen dat zij
voldoet aan een 'eis van simpele rechtvaardigheid' dat in een bedrijf een bepaalde mate
van democratie bestaat.11 Hij wees ook op het feit dat medezeggenschap haar bestaansrecht
inmiddels mede ontleent aan de Grondwet, waarin in artikel 19 lid 2 is vastgelegd dat
wettelijke regels omtrent medezeggenschap dienen te worden gesteld.12 Ook Bouwens
spreekt van een "fundamenteel democratisch recht" en wijst in dit verband tevens op het
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO) blijft in dit boek goeddeels onbesproken.
Zie Hufman 2015, paragraaf 3.8.2 voor een korte beschouwing over de gevolgen van surseance
en faillissement voor Cao-bepalingen.
In artikel 3 lid 1 WMCO is geregeld dat het gaat om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
van tenminste twintig werknemers in een tijdsbestek van drie maanden in een werkgebied van
UWV.
Wet van 4 mei 1950, Stb. 174, in 1971 geheel vervangen (Stb. 1971, 54) en nadien nog vele malen,
soms ingrijpend, gewijzigd; zie voor een uitputtend overzicht van de wetgevingsgeschiedenis:
Rood 2013, p. 19-24.
Rood 2013, p. 19.
Uitgebreid hierover: Rood 2001.
Zie bijvoorbeeld een Groenboek van de Europese Commissie in 1975, Bulletin: "Medezeggenschap
van werknemers en structuur van de vennootschap", Suppl. 8/75.
Richtlijn 2002/14/EG van 11 maart 2002, PbEG 2002, L 80 van 23 maart 2002.
Rood 2004, p. 19.
Artikel 19 lid 2 Grondwet: 'De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid
verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap'.

Inleiding en plan van behandeling

8.1.1

EU-Grondrechtenhandvest (artikel 27) en het Europees Sociaal Handvest (artikel 21).13
Recht op medezeggenschap is daarmee een sociaal grondrecht geworden dat zwaar weegt.
In dit hoofdstuk staat centraal de vraag of (dreigende) insolventie van de werkgever beperkende invloed heeft op de hier bedoelde medezeggenschapsrechten van werknemers en,
zo ja, welke effecten dat dan zijn en in hoeverre deze ongewenst kunnen worden genoemd.
Daartoe wordt – zoals steeds, in lijn met de onderzoeksvragen – onderzocht welke regels
er zijn (in Nederland en in Europa), wat de ratio daar achter is en in welke mate deze door
(dreigende) insolventie van een werkgever worden beïnvloed. Daarbij wordt nagagaan of
sprake is van tegenstrijdigheden tussen genoemde regels met een medezeggenschapsrechtelijk karakter enerzijds en regels uit het insolventierecht anderzijds. Voor zover
deze medezeggenschaprechten niet goed aansluiten op dan wel botsen met de regels uit
met name de Faillisementswet zal worden nagegaan welke efficiënte en aanvaardbare
oplossingen hiervoor bijvoorbeeld door aanpassing van de regels zijn te vinden.
Uitgangspunt bij de beantwoording van deze vragen is het gegeven dat in de Faillissementswet geen bepalingen zijn opgenomen die specifiek zien op de gevolgen van faillissement of
surseance voor de medezeggenschapsrechten van werknemers en hun vertegenwoordigers.
Op het eerste oog is dat logisch, omdat de Faillissementswet is ingevoerd in een tijd dat
in Nederland voor het fenomeen medezeggenschapsrechten van werknemers nog geen
vruchtbare voedingsbodem bestond. Niettemin moet geconstateerd worden dat ook latere
wijzigingen van de Faillissementswet nimmer hebben geleid tot specifieke, aan het medezeggenschapsrecht gerelateerde regels. Vice versa zijn in de WOR evenmin speciale regels
opgenomen die exclusief zien op de situatie dat sprake is van (dreigende) insolventie; de
termen faillissement en surseance komen nergens in deze wet met zoveel woorden voor.14
Door het ontbreken van enige speciale andersluidende wetsbepaling dringt zich op het
eerste gezicht de conclusie op dat medezeggenschapsrechten uit de WOR dus onaangetast
blijven, indien een werkgever in insolvente staat komt te verkeren. De WOR kwam er
immers op het moment dat de Faillissementswet al meer dan een halve eeuw bestond
en voorzag klaarblijkelijk niet in afwijkingen c.q. uitzonderingen.15 Op die conclusie valt
echter wel wat af te dingen, zoals in dit hoofdstuk zal blijken.
In de WMCO is overigens wel voorzien in een expliciete bepaling, die een deel van deze
wet (en een ander deel dus niet) van toepassing verklaart op het doen eindigen van
arbeidsovereenkomsten ten gevolge van faillissement van de werkgever.16 Op de betekenis
en de gevolgen van die toepasselijkheid wordt later teruggekomen.

13
14
15

16

Bouwens, ArA 2018/1, p. 24.
Als het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I wordt aangenomen komt daarin verandering, zoals in paragraaf 6.5 aan de orde is gekomen.
Daar komt bij dat de wetgever nadien wel een aantal andere specifieke uitzonderingen op het
arbeidsrecht bij insolventie van de werkgever heeft geformuleerd, zoals de uitzondering op de
regels aangaande overgang van onderneming in geval van faillissement (in artikel 7:666 BW) en
het niet langer verschuldigd zijn van een transitievergoeding in geval van zowel surseance als
faillissement (in artikel 7:673c BW).
Aldus artikel 2 lid 3 WMCO.
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Plan van behandeling

In dit hoofdstuk zal eerst aandacht besteed worden aan de op medezeggenschapsrechtelijk
gebied meest prominente wet (de WOR) en haar verhouding tot insolventierecht. De WOR
kent aan de OR een aantal rechten toe, waarvan in dit kader het adviesrecht van artikel 25
WOR de meeste aandacht verdient. Voor een goed begrip wordt bij de bespreking van
het adviesrecht van artikel 25 WOR onderscheid gemaakt tussen twee verschillende
fasen, te weten de fase voorafgaand aan de insolventie van de werkgever, waarbij met
name gedoeld wordt op de medezeggenschapsrechten bij de aanvraag van surseance of
het eigen faillissement (paragraaf 8.2), en de fase daarna, waarin de werkgever hetzij in
surseance, hetzij in staat van faillissement verkeert (paragraaf 8.3).17 In laatstbedoelde
paragraaf wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de vraag of bij de doorstart c.q.
verkoop door de curator van (een deel van) de onderneming ook een rol voor de OR en de
werknemersorganisaties is weggelegd.18 Een aparte paragraaf (paragraaf 8.4) is ingeruimd
voor de positie van de OR bij de zgn. pre-pack, de in stilte – onder toeziend oog van de
beoogde curator en de rechtbank – voorbereide faillissementsdoorstart, mede gezien het
thans bij het parlement in behandeling zijnde wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I dat aan die praktijk een wettelijke basis beoogt te geven.19 Hoewel de doorstart
an sich uitgebreid in een hoofdstuk 7 aan de orde komt, is ervoor gekozen de positie van
de OR bij een pre-pack daarvan uit te zonderen en een plek te geven in dit hoofdstuk.
Overige relevante bepalingen uit de WOR, waaronder het adviesrecht van artikel 30, dat
betrekking heeft op benoeming en ontslag van bestuurders van de onderneming, passeren
daarna de revue (paragraaf 8.5). Vervolgens komt de WMCO aan bod (paragraaf 8.6), en
daarna in een gezamenlijke paragraaf de SER Fusiegedragregels 2015, het enquêterecht uit
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de informatieverstrekkingplicht van artikel 7:665a
BW (paragraaf 8.7), waarna dit hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies en
aanbevelingen (paragraaf 8.8).
8.2

Artikel 25 WOR; toepasselijkheid voorafgaand aan insolventie werkgever

Artikel 25 WOR kent de OR het recht toe te adviseren over belangrijke strategische beslissingen. De vraag is of de aanvraag van surseance of het eigen faillissement20 een adviesplichtig
besluit vormt in de zin van artikel 25 WOR. Een vervolgvraag is voorts of het dan gaat om
een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 25 lid 1 aanhef en sub c (beëindiging van
de werkzaamheden van de onderneming) of sub e (belangrijke wijziging in de organisatie
dan wel verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming)?

17
18
19

20
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De situatie waarin een onderneming reeds in surseance verkeert en vervolgens haar eigen
faillissement aanvraagt, komt in beide paragrafen ook aan de orde.
Zie een vergelijkbaar onderscheid in stadia bij Beltzer en Van der Pijl 2014, p. 258 e.v.
Kamerstukken II 2014/15, 34 218, nr. 1, Wijziging van de Faillissementswet in verband met de
aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van
een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming
of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I).
Een faillissementsaanvraag door een schuldeiser schept (uiteraard) geen adviesrecht van de OR;
dat dit tot misbruik (en onder meer omzeiling van de OR) kan leiden, is al geconstateerd door
Kroft 1996, p. 54. De OR kan dan wel als belanghebbende in verzet (op grond van artikel 10 Fw).
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Deze vragen zijn (deels) aan de orde geweest in twee gepubliceerde uitspraken: een
uitspraak van de Rechtbank Den Bosch uit 1980 en een uitspraak van de Hoge Raad in
2001. Aan de hand van beide uitspraken zal de problematiek worden geanalyseerd en een
antwoord worden gezocht op de gestelde vraag.
A. Rechtbank 's-Hertogenbosch 9 april 1980
Allereerst is enige verantwoording op haar plaats voor het uitgebreid bespreken van een
rechtbank-uitspraak uit 1980.21 Het belang ervan is gelegen in het feit dat er weinig tot geen
andere uitspraken over dit onderwerp bestaan, dat de uitspraak zowel in de parlementaire
geschiedenis als in het hierna te behandelen arrest van de Hoge Raad uit 2001 is aangehaald
en ten slotte dat zij een aantal interessante overwegingen bevat, die behulpzaam zijn bij
het analyseren van de problematiek en bij de verdere gedachtenvorming.
De rechtbank ontzegde de OR een adviesrecht aangaande de eigen faillissementsaanvraag.
In deze zaak verzette de OR zich tegen de faillissementsaanvraag van de werkgever met
de stelling dat de ondernemer dit besluit niet had mogen nemen zonder voorafgaand
advies te vragen op de voet van artikel 25 lid 1 sub c WOR. Genoemd artikellid schept
een adviesrecht voor de OR, indien het gaat om een voorgenomen besluit tot "beëindiging
van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan".
Het standpunt van de OR werd derhalve niet gebaseerd op artikel 25 lid 1 sub e WOR, dat
een adviesrecht aan de OR toekent, indien sprake is van een "belangrijke wijziging in de
organisatie van de onderneming dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de
onderneming". Over dat laatste hoefde de rechtbank zich niet te buigen; zij kon volstaan
met het oordeel dat het faillissement van de rechtspersoon niet noodzakelijkerwijze
de beëindiging van de werkzaamheden van de door haar gedreven onderneming met
zich brengt. Ten overvloede overwoog de rechtbank dat artikel 2:246 BW, dat bepaalt
dat het bestuur van een besloten vennootschap niet bevoegd is zonder opdracht van de
algemene vergadering van aandeelhouders aangifte te doen tot faillietverklaring van de
vennootschap, geen specifieke verplichting kent ook de OR in het betreffende besluit te
kennen. Verder wees de rechtbank er op, dat een ongewenst gevolg van toekenning van
adviesrecht (deze redenering had evenzeer gehanteerd kunnen worden als de OR zich
wel had gebaseerd op artikel 25 lid 1, aanhef onder e (in plaats van onder c) WOR) kan
zijn, dat dit dan ook tot de beroepsgang van artikel 26 WOR zou kunnen leiden, hetgeen
er tevens toe zou leiden dat de Ondernemingskamer zich in feite een oordeel zou moeten
vormen over de faillietverklaring zelf. Dat laatste zou weer in strijd komen, aldus de
rechtbank, met zowel de bevoegdheid van de rechtbank terzake, als met de bepaling in de
Faillissementswet dat een faillissement dient te worden uitgesproken zodra de toestand
van te hebben opgehouden te betalen zich voordoet. Ten slotte overwoog de rechtbank
nog dat de betreffende werknemers ook als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt
en daardoor ook over een aantal bevoegdheden beschikken, waaronder die om zich tegen
de faillietverklaring te verzetten (op de voet van artikel 10 Fw).

21

Rb. ‘s-Hertogenbosch 9 april 1980, NJ 1980, 546, onder meer van commentaar voorzien door
Broekman, ArbeidsRecht 1999/21.
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Samenvattend waren de belangrijkste door de rechtbank gehanteerde redenen op grond
waarvan de OR achter het net viste:
a) een besluit van een werkgever zijn eigen faillissement aan te vragen is niet aan te
merken als een besluit dat strekt tot beëindiging van de werkzaamheden van de
onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan, zoals bedoeld in artikel 25
lid 1 aanhef in sub c WOR;
b) werknemers zijn belanghebbenden in de zin van de Faillissementswet en hebben
alternatieve mogelijkheden om voor hun rechten op te komen;
c) een adviesrecht op grond van artikel 25 WOR met betrekking tot het besluit het eigen
faillissement aan te vragen, heeft ongewenste wetssystematische gevolgen, met name
voor de oordeelsbevoegdheid betreffende de faillietverklaring zelf, die dan (ook) aan
de Ondernemingskamer van het Gerechtshof zou komen.
Het onder a genoemde oordeel is begrijpelijk. Weliswaar bepaalde het Hof van Justitie niet
heel veel later, in zijn Abels-arrest uit 1985, betrekking hebbend op een geval van overgang
van onderneming na een faillissement, dat de Nederlandse faillissementsprocedure gericht
is op liquidatie,22 – te onderscheiden van surseance, dat is gericht op voortzetting – en zo
bezien houdt de onderneming in geval van faillissement op te bestaan, maar daarmee
kan nog niet worden gesteld dat een faillissementsaanvraag te vereenzelvigen is met een
besluit de onderneming te staken. De curator is immers daartoe de aangewezen persoon,
die – met machtiging van de rechter-commissaris – ook de optie heeft de onderneming
voort te zetten (aldus artikel 98 Fw). Omdat de curator kan besluiten de activiteiten voort
te zetten worden noch door de aanvraag, noch door de faillietverklaring de activiteiten
beëindigd.23
De onder b. en c. genoemde oordelen en de daaraan ten grondslag liggende argumentaties
zijn minder overtuigend en betrekkelijk praktisch van aard: er is geen adviesplicht, want
de werknemers kunnen zich ook op een andere manier tegen de aanvraag verzetten (onder
b), en: het past niet in het systeem van de wet, want dan gaat de Ondernemingskamer zich
over de faillietverklaring buigen, terwijl dat de taak is van de bevoegde rechtbank (onder
c). Geheel onnavolgbaar zijn deze redeneringen niet, naar mijn mening echter wel onjuist.
Het feit dat ook andere opties voor werknemers bestaan, mag de door de OR gekozen route
niet afsluiten. Niet alleen beschikt de OR nu eenmaal over bepaalde faciliteiten die een
individuele werknemer niet heeft (denk aan: secretariële ondersteuning, een budget voor
juridische kosten), maar ook – en belangrijker – is de OR een democratisch gekozen orgaan
dat opkomt voor de gezamenlijke belangen van niet alleen de individuele werknemers,
maar ook van de onderneming zelf. Die taak gaat verder, of is op zijn minst anders van aard,
dan hetgeen iedere individuele werknemer kan en wil. Ten aanzien van de botsing van
rechterlijke instanties geldt voorts dat dit naar mijn overtuiging allereerst een probleem
van de wetgever is, dat niet kan en mag worden opgelost doordat rechterlijke instanties zelf
(de grenzen van) hun eigen bevoegdheid en die van andere rechters bepalen. Bovendien
22

23
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Meer precies omschreef het Hof van Justitie in deze zaak de Nederlandse faillissementsprocedure
als een 'op een vereffening van het vermogen van de vervreemder onder toezicht van de bevoegde
rechterlijke instantie'; HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985/900; uitgebreid besproken door Beltzer,
zie Beltzer 2008, paragraaf 2.3.1.
Rood 2013, p. 297.
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buigt de Ondernemingskamer zich vaker over besluiten van een ondernemer, terwijl het
oordeel daarover geheel of gedeeltelijk ook aan een andere instantie is voorbehouden.
Denk aan de rol van de mededingingsautoriteit ACM bij overnames, of aan de rol van
UWV bij beëindiging van werkzaamheden en (soms: collectief) ontslag van personeel. Ten
slotte kan de vraag worden gesteld of überhaupt wel sprake is van een strijd tussen twee
bevoegde rechters. Zaal wijst er op dat de Ondernemingskamer voornamelijk toetst of de
ondernemer aan de formele procedurevoorschriften in het adviestraject heeft voldaan.24
Kroft heeft hierover bovendien al in 1996 geschreven, dat bedoelde strijd zich niet voordoet.
Hij wijst er op dat de door de rechtbank aan te leggen toets bij een faillissementsaanvraag
is of de schuldenaar (de werkgever) in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te
betalen, terwijl de door de Ondernemingskamer aan te leggen toets marginaal van aard
is en zich beperkt tot het oordeel of de ondernemer in redelijkheid tot zijn besluit tot het
aanvragen van faillissement kon komen.25 Kroft reduceert die beoordeling tot de volgende
vier categorieën van situaties waarover de Ondernemingskamer zich mag uitspreken:
●● de ondernemer heeft geen advies gevraagd, terwijl het wel een adviesplichtig besluit was;
●● de ondernemer heeft niet (voldoende) gemotiveerd waarom hij van het advies van
de OR afwijkt;
●● de ondernemer geeft er geen blijk van dat hij de belangen van de OR heeft meegewogen
bij het nemen van het besluit;
●● de ondernemer handelt in strijd met eerder gedane toezeggingen.
De door de rechtbank respectievelijk de Ondernemingskamer aan te leggen toetsen zijn
dus duidelijk verschillend en de situaties waarin de Ondernemingskamer zal ingrijpen
zijn beperkt tot gevallen die de ondernemer in eigen hand heeft, oftewel – met andere
woorden – betrekkelijk eenvoudig kan voorkomen.
Als beide instanties zich beperken tot hun eigen taak en de genoemde toetsingscriteria
hanteren, zijn er weinig problemen te verwachten. Theoretisch26 zijn er dan vier uitkomsten
denkbaar:
1. De rechtbank honoreert de (eigen) faillissementsaanvraag; de Ondernemingskamer
wijst het beroep van de OR af;
2. De rechtbank wijst de aanvraag af; de Ondernemingskamer honoreert het beroep van
de OR;
3. De rechtbank wijst de aanvraag af; de Ondernemingskamer wijst het beroep van de OR af;
4. De rechtbank honoreert de aanvraag; de Ondernemingskamer honoreert het beroep
van de OR.
In de eerste drie gevallen is er hoegenaamd geen probleem. In variant 1 is het faillissement
(of de surseance) een voldongen feit en geen taak van de OR (meer). In variant 2 is sprake
van het tegenovergestelde en blijft de situatie waarin de onderneming oorspronkelijk,
24
25
26

Zaal 2014, p. 232.
Kroft 1996, p. 53.
Een complicerende factor is in alle varianten nog wel de onzekerheid die het instellen van een of
meer rechtsmiddelen met zich brengt, maar omwille van de helderheid van deze beschouwing
is het voldoende ervan uit te gaan dat de uitspraken stand houden tot in hoogste instantie (zo
niet, dan is in feite alsnog sprake van een van de drie andere uitkomsten).
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voorafgaand aan de procedures, verkeerde in stand. Dezelfde uitkomst is er in variant 3. Het
meest complex is dan de vierde variant, omdat het faillissement (of de surseance) in dat geval
dus is uitgesproken, terwijl de ondernemer volgens de Ondernemingskamer in redelijkheid
niet tot het besluit had kunnen komen die insolvente status aan te vragen. De gevolgen van
dat oordeel van de Ondernemingskamer zijn echter beperkt. Door derden verworven rechten
kunnen immers niet door die beslissing, althans door de door de Ondernemingskamer
getroffen voorzieningen, worden aangetast (aldus artikel 26 lid 5, laatste volzin WOR).
Hieronder vallen ook rechten die derden ten opzichte van de curator hebben verworven.
Te denken valt aan rechten die voortvloeien uit door de curator beëindigde wederkerige
overeenkomsten van uiteenlopende aard (zoals huur- en koopovereenkomsten)27, aan de
positie van separatisten (banken die onmiddellijk zekerheden hebben ingeroepen) en aan
verplichtingen die de curator in zijn hoedanigheid is aangegaan. De door de rechtbank
gesignaleerde problematiek mag derhalve gerelativeerd worden, nu al snel sprake zal zijn
van door derden verworven rechten na een faillietverklaring, die vervolgens niet 'lijden'
onder het oordeel van de Ondernemingskamer; aan die verworven rechten verandert een
succesvol beroep van de OR bij de Ondernemingskamer niets. Wel denkbaar is dat een
onrechtmatigedaadsactie tegen de ondernemer, hetgeen ook een gelieerde vennootschap,
bijvoorbeeld een moedervennootschap, kan zijn als deze kwalificeert als medeondernemer,28
(mede) gebaseerd kan worden op het oordeel van de Ondernemingskamer dat sprake is
van een onredelijk besluit.
Een praktische opmerking hierover tot besluit. Over het algemeen zal een rechtbank (veel)
sneller tot een beslissing komen dan de Ondernemingskamer, zelfs als in het laatste geval
een voorlopige voorziening wordt gevraagd. Dat betekent, dat de Ondernemingskamer in
de regel bekend zal zijn met de status van de andere procedure. Dat zal tot gevolg hebben,
dat, als de Ondernemingskamer tot het oordeel komt dat de ondernemer niet in redelijkheid tot zijn besluit kon komen, hij aan dat declaratoire oordeel niet snel (onuitvoerbare)
voorzieningen zal koppelen.29
B. Uitspraak van de Hoge Raad 6 juni 2001 (YVC IJsselwerf)
Het wachten was vervolgens op een rechterlijk oordeel in een zaak waarin de OR er wel voor
koos een beroep te doen op het adviesrecht van artikel 25 lid 1, aanhef en onder e WOR,
oftewel "wegens een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming dan wel in
de verdeling van de bevoegdheden". Die zaak kwam en leidde tot het YVC IJsselwerf-arrest
uit 2001.30 De zaak betrof echter het al dan niet bestaan van een adviesrecht voor de OR bij
een voorgenomen besluit tot aanvraag van surseance van de betaling (dus niet een besluit
het eigen faillissement aan te vragen). Vraag was derhalve of het aanvragen van surseance
27
28
29

30
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Het effect dat een vernietiging van het faillissement heeft op reeds opgezegde arbeidsovereenkomsten (artikel 13a Fw) blijft hier buiten beschouwing.
Op medeondernemerschap ingeval van faillissement wordt later in dit hoofdstuk teruggekomen.
Voorbeelden, waarin de Ondernemingskamer een besluit als kennelijk onredelijk aanmerkt, maar
na een afweging van belangen de ondernemer niet veroordeelt tot het terugdraaien van het besluit
zijn te vinden in: Hof Amsterdam 7 november 2006, JAR 2017/15 en Hof Amsterdam 4 februari
2010, JAR 2010/88. Zie ook: Sprengers, in T&C Arbeidsrecht, artikel 26 WOR, aantekening 5.
HR 6 juni 2001, NJ 2001/477, JAR 2001/128, JOR 2001/146, m.nt. Kortmann.
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van betaling leidt tot een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming
dan wel in de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming, waarbij met
name dat laatste de aandacht vroeg, nu surseance van betaling leidt tot benoeming van
een bewindvoerder, die samen met de schuldenaar (de ondernemer) het beheer over de
onderneming gaat voeren.
De Ondernemingskamer oordeelde in eerste aanleg dat van een adviesplichtig besluit
sprake was:
"(...) Deze zienswijze (te weten dat een besluit om surseance aan te vragen geen adviesplichtig besluit is, JvdP) is onjuist. Het gegeven dat gedurende een surséance van betaling de
Vennootschap 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 bevoegdheden
binnen de onderneming. Het besluit tot het aanvragen van een surséance van betaling valt
zodoende onder artikel 25, lid 1 onder e WOR. Daaraan doet niet af dat de beantwoording
van de vraag op welke wijze omtrent een gedane aanvraag dient te worden beslist tot de exclusieve - bevoegdheid van de Rechtbank behoort."31

De Hoge Raad maakte echter korte metten met dit oordeel. Samenvattend oordeelde de
Hoge Raad het volgende:
a) een surseance van betaling leidt niet tot een wijziging van de organisatie van de
onderneming;
b) de benoeming van een bewindvoerder brengt geen verandering in de interne verdeling
van de bevoegdheden; het beperkt slechts de bevoegdheden van degenen die daden
van beheer en beschikking mogen verrichten;
c) het adviesrecht van de OR blijft ook na verlening van de surseance van betaling in stand.
De Hoge Raad sloot met dit oordeel aan bij de uitgebreide conclusie van plaatsvervangend
procureur-generaal Mok, die – hoofdzakelijk aan de hand van de parlementaire geschiedenis
bij de wetswijziging van de WOR in 1998 (dus betrekkelijk kort daarvoor) – uiteenzette
dat het in ieder geval expliciet niet de bedoeling was van de toenmalige minister (Melkert)
dat voor de OR een rol zou worden/zijn weggelegd als het gaat om het besluit van een
ondernemer over te gaan tot de eigen faillissementsaanvraag of het aanvragen van surseance.
Het arrest verdient een uitgebreide nadere beschouwing, niet in de laatste plaats omdat het
in de literatuur nog altijd wordt beschouwd als staande jurisprudentie en er verstrekkende
conclusies uit worden getrokken.32 Het wordt hieronder becommentarieerd, waarbij
eerst wordt nagegaan hoe de Hoge Raad omgaat met de claim van de OR aangaande het
adviesrecht en daarna wordt onderzocht of hieraan nu ook conclusies mogen worden
verbonden voor de eventuele adviesplichtigheid van het besluit van een ondernemer het
eigen faillissement aan te vragen.

31
32

Hof Amsterdam 21 oktober 1999, JOR 1999/229, m.nt. Van den Ingh.
Rood 2013, p. 299.
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a. Adviesrecht bij surseanceaanvraag?
Het is allereerst zinvol na te gaan of de Hoge Raad wel consequent is in zijn oordeel, dat
het beperken van de bestaande bevoegdheden (zonder deze te herverdelen), zoals de Hoge
Raad de benoeming van een bewindvoerder kwalificeert, iets anders is dan het wijzigen
van de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming als bedoeld in de zin van
artikel 25 lid 1, aanhef en sub e WOR. Dat onderscheid is lang niet altijd even scherp. Zo
oordeelde de Hoge Raad al in de zgn. Heuga-beschikking uit 1994, dat de afschaffing van
het vrijwillig structuurregime binnen die onderneming, waardoor onder meer belangrijke
bevoegdheden aan de Raad van Commissarissen van de moedervennootschap werden
ontnomen, als een wijziging in de bevoegdheden als bedoeld in artikel 25 aanhef sub e
WOR kon worden aangemerkt.33 Strikt genomen betrof het in de Heuga-casus voor een deel
zelfs wijzigingen die een herverdeling van bevoegdheden binnen de holding (en niet de
vennootschap zelf) inhielden. De Hoge Raad koos daarmee indertijd, in navolging van de
Ondernemingskamer, voor een ruime uitleg van de adviesverplichting door de moeder als
medeondernemer aan te merken en door bovendien aan de herverdeling van bevoegdheden
binnen een orgaan van de rechtspersoon ook zodanige doorwerking te verlenen dat dit
had te gelden als een 'belangrijke wijziging in de verdeling van bevoegdheden binnen de
onderneming'. Niet alleen werd hiermee het begrip ondernemer ruim uitgelegd, maar
hanteerde de Hoge Raad ook een minder strenge eis dan in YVC IJsselwerf bij de uitleg van
wat precies moet worden verstaan onder een belangrijke wijziging in de verdeling van
de bevoegdheden. In het Heuga-arrest was immers evenmin sprake van een gewijzigde
verdeling van bevoegdheden binnen de (leiding van) de vennootschap zelf. Ik constateer
dat de Hoge Raad eerder ruimhartiger is geweest in toepassing van artikel 25 lid 1, aanhef
en sub e WOR. De Ondernemingskamer bevestigde overigens betrekkelijk recent dat de
overgang naar een verzwakt structuurregime een adviesplichtig besluit is.34
Ik ben van mening dat kritisch mag worden gekeken naar het – overigens verder niet mis
te verstane – oordeel van de Hoge Raad in YVC IJsselwerf en dat een adviesplicht – ook
bij surseanceaanvragen – zou passen binnen de systematiek van de medezeggenschap in
Nederland en zich ook met andere jurisprudentie van de Hoge Raad verdraagt.
Vermeldenswaard ten aanzien van surseance is ten slotte dat de Hoge Raad expliciet overweegt dat de positie van de OR op zichzelf genomen door de surseance niet wordt aangetast.
Dit is belangrijk, omdat hiermee de Hoge Raad (ongevraagd en zonder nadere toelichting)
aangeeft dat het adviesrecht (overigens zonder dit uitdrukkelijk te beperken tot artikel 25
WOR) tijdens surseance in stand blijft. De Hoge Raad beperkt zich in dit onderdeel van zijn
uitspraak tot surseance en betrekt er in dit arrest niet ook het faillissement bij. Vooralsnog
valt echter niet in te zien waarom de ruimere stelling ('medezeggenschapsrechten blijven
in stand bij surseance en faillissement') niet tot uitgangspunt kan worden genomen. Op de
vraag in hoeverre tijdens faillissement de OR zijn medezeggenschapsrechten behoudt, wordt
33

34
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HR 26 januari 1994, JAR 1994/32 (Heuga); het belang van dit arrest was overigens voornamelijk
gelegen in het feit dat de Hoge Raad hiermee aanvaardde dat twee vennootschappen (holding
en dochtervennootschap) beschouwd kunnen worden als instandhouders van één onderneming,
alsmede dat een besluit van de holding toegerekend kon worden aan de dochteronderneming.
Hof Amsterdam 1 juli 2016, JAR 2016/210, m.nt. Zaal (Thomas Cook).
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later in dit hoofdstuk uitgebreid ingegaan bij de bespreking van de zgn. DA-beschikking
van de Hoge Raad in 2017. In de volgende paragraaf wordt nu eerst onderzocht in hoeverre
het aanvragen van het (eigen) faillissement adviesplichtig is.
b. Adviesrecht aanvraag eigen faillissement?
De redenering, dat de benoeming van een bewindvoerder niet leidt tot een verandering
in de interne verdeling van de bevoegdheden (omdat het slechts de bevoegdheden zou
beperken van degenen, die daden van beheer en beschikking mogen verrichten) gaat
naar mijn mening hoe dan ook niet op bij faillissement, omdat door de faillietverklaring
bevoegdheden aan de bestuurders worden ontnomen die vervolgens door de curator worden
overgenomen.35 De vraag is of de Hoge Raad zich in dit arrest ook over deze vraag uitlaat.
In navolging van plv. P-G hecht de Hoge Raad uitdrukkelijk waarde aan de opmerkingen
van de minister tijdens de parlementaire behandeling van de wetswijziging van de WOR
in 1998.36 Hij verwijst in r.o. 3.4 (tweede alinea) naar de opmerkingen van de minister uit
de jaren 1996 en 1997 en begint daarbij met: 'Voor deze opvatting is ook steun te vinden
in de parlementaire geschiedenis van de wijziging van de WOR van 1998 (...)'. Met de
woorden 'deze opvatting' verwijst de Hoge Raad naar de voorafgaande alinea, die door mij
hiervoor onder a. en b. is samengevat en er op neer komt, dat het aanvragen van surseance
niet onder het adviesrecht van artikel 25 lid 1, aanhef en onder e WOR valt. Hij laat zich
daarin dus specifiek uit over de uitleg van de tekst en bedoeling van het adviesrecht van
dit artikel (25 lid 1, aanhef en onder e WOR), maar kiest niet voor de benadering die de
toenmalige minister leek voor te staan, namelijk dat 'faillissementen en surseances van
betaling buiten het adviesrecht van de OR zijn gehouden' door het kabinet waarvan hij deel
uitmaakte.37 De Hoge Raad zelf beperkt zich tot de surseanceaanvraag.38 Aan de woorden
van de minister wordt mijns inziens meer waarde toegekend dan op zijn plaats is. Dat
duidelijk is dat de betrokken minister (met zijn regering) enkele jaren eerder kennelijk
niet van plan was op dit punt iets aan de wet te veranderen, is uiteindelijk ook niet meer
dan diens uitleg van een al bestaande wet. De latere mening van een minister kan echter
niet bepalend zijn voor de uitleg van een al lang en breed bestaande wet. Artikel 25 WOR
stamt in deze vorm nota bene al uit 1971.39 De plv. P-G merkte dit overigens ook op:
"Hier past de kanttekening bij dat het huidige artikel 25 WOR stamt uit 1971 en dat de mening
van de latere wetgever niet per se bepalend is voor de juiste uitleg van de geldende wet."

35
36
37

38
39

In vergelijkbare zin: Witteveen en Zaal 2016, p. 88.
Leidend tot de Wet van 14 februari 1997, Stb. 107, Kamerstukken II 1995/96, 24 615.
Verslag vaste Kamercommissie voor SZW, 14 april 1997, Kamerstukken II 1995/96, 24 615, nr. 28
(integraal geciteerd door de plv. P-G in zijn conclusie bij dit arrest). In een eerder stadium van de
parlementaire behandeling had de minister al het standpunt van Rb. 's-Hertogenbosch uit 1980
onderschreven, maar dat had uitsluitend betrekking op artikel 25 lid 1, aanhef en onder c WOR
(en niet op het onder in lid 1, aanhef en onder e bedoelde adviesrecht).
HR 6 juni 2001, JOR 2001/146, m.nt. Kortmann.
Wet van 28 januari 1971, Stb. 54; Kamerstukken II 1970/71, 10 335.
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Van een expliciete bedoeling van de wetgever om het aanvragen van eigen faillissement
of surseance niet onder het huidige artikel 25 lid 1 aanhef en onder e WOR40 te scharen,
blijkt niet uit de wetsgeschiedenis uit die periode (het tegendeel overigens evenmin).
Daar komt bij dat de visie en uitleg van de minister op de bedoeling van de WOR, tijdens
een debat met de Vaste Kamercommissie, op onderdelen aantoonbaar onjuist is, zoals
Zaal overtuigend heeft uiteengezet.41 Ik concludeer dat ten onrechte veelal uit dit arrest
wordt afgeleid, dat voor het aanvragen van het eigen faillissement geen advies aan de OR
hoeft te worden gevraagd.42
Met dit arrest staat wel vast dat voor het besluit over te gaan tot aanvragen van surseance
geen advies aan de OR hoeft te worden gevraagd, ondanks voorgaande kanttekeningen
en bedenkingen van mijn kant.
Naar mijn oordeel past het binnen het belang dat – ook vanuit Europa,43 en in onze Grondwet
– gehecht wordt aan (serieuze) medezeggenschap, dat bij een eigen faillissementsaanvraag
advies wordt gevraagd aan de OR. Hoewel de verplichting daartoe al uit artikel 25 lid 1
aanhef en sub e WOR zou kunnen worden afgeleid, is het aan te bevelen dit alsnog expliciet
in de WOR op te nemen. Met opname hiervan in de lijst van adviesplichtige besluiten
van artikel 25 WOR wordt bovendien ook een voor zover mij bekend niet eerder te berde
gebracht argument, namelijk dat de hier bedoelde aanvragen reeds niet adviesplichtig
zijn vanwege het feit dat de besluiten strikt genomen door de rechtbank en niet door de
ondernemer zelf wordt genomen, zinledig.44 Voorts ben ik er voorstander van ook een
verzoek van de bewindvoerder in surseance tot omzetting van de surseance in faillissement
(zoals geregeld in artikel 242 Fw) in de opsomming van artikel 25 lid 1 WOR onder te
brengen. Met het oog op die laatste toevoeging komt het mede gezien de jurisprudentie
van de Hoge Raad logischer voor dan de surseanceaanvraag buiten artikel 25 WOR te
40

41
42

43

44
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Bij de invoering was dit oorspronkelijk artikel 25 lid 1, aanhef en onder d WOR. Artikel 25 lid 1
aanhef onder d. zag op een adviesrecht voor de OR bij een 'belangrijke wijziging in de organisatie';
later – bij wet van 5 juli 1979, Stb. 1979, 448, Kamerstukken II 1976/77, 13 954 – is dit uitgebreid
met de toevoeging van een 'belangrijke wijziging in verdeling van de bevoegdheden'. In Rood 2012,
p. 297-298, wordt hierover – geparafraseerd – gezegd, dat de vraag kan worden gesteld wanneer
een verandering in de organisatie niet ook een wijziging in de verdeling van de bevoegdheden
met zich mee brengt, maar dat het opnemen van beide onderwerpen in ieder geval dubia uitsluit.
Zaal 2014, paragraaf 6.3.3.
Aldus ook Zaal 2014, p. 236 en Witteveen en Zaal 2016, p. 88. Voorbeelden van de tegengestelde
opvatting: Schaink 2012, p. 189 en, zonder verdere motivering, de Commissie Bevordering
Medezeggenschap van de SER in haar brief aan de minister van 14 december 2015, waaraan wel
nog het volgende was toegevoegd in een voetnoot: "In de rechtswetenschappelijke literatuur is
dit standpunt overigens niet onomstreden. Een aantal auteurs bepleit dat de OR wel degelijk een
adviesrecht toekomt."
Denk hierbij bijvoorbeeld aan artikel 21 Europees Sociaal Handvest, aan de verplichtingen met
betrekking tot consultatie van werknemersvertegenwoordigers die voortvloeien uit Richtlijn 98/59/
EEG en Richtlijn 2001/23/EG, alsmede aan de verplichting tot instelling van Europese ondernemingsraden (Richtlijn 94/45/EG), die geleid heeft tot de instelling van de Wet op de Europese
ondernemingsraden.
Tegen dit argument zou overigens al kunnen worden aangevoerd dat algemeen aangenomen
wordt, dat bijvoorbeeld een ontbindingsverzoek dat strekt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder door de rechtbank, wordt gezien als een besluit tot ontslag (in de
zin van artikel 30 WOR), waarbij het dus de rechtbank is en niet de ondernemer die effectief de
beslissende rechtssituatie in het leven roept.
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laten. Dat voorkomt bovendien de wel erg onpraktische situatie dat bij een surseance, die
al snel wordt gevolgd door een faillissement binnen een zeer kort tijdsbestek, tot twee
keer toe een adviestraject met de OR zou moeten worden doorlopen. Ik kom hier in de
slotparagraaf met een aanbeveling op terug.
8.3
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8.3.1

Inleiding

Waar van een status quo mag worden gesproken, in ieder geval in de jurisprudentie, als het
gaat om de vraag of er voorafgaand aan surseance of faillissement een rol voor de OR bij
het in gang zetten van de betreffende insolventieprocedure is weggelegd (het betrekkelijk
breed (zij het niet door mij) gedragen antwoord op deze vraag luidt: neen), is de discussie
aangaande de vraag of de WOR ook onverkort van toepassing is tijdens faillissement vrij
hevig in beweging gebracht.45 Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat het antwoord
op die vraag bevestigend luidde, maar de Ondernemingskamer heeft in 2016 een steen
in de tot op dat moment rimpelloze vijver gegooid met zijn zgn. DA-beschikking.46 De
Hoge Raad heeft de beschikking inmiddels vernietigd.47 Aan de hand van deze uitspraak
zal onderzocht worden in hoeverre een curator gebonden is aan de regels uit de WOR. Bij
wijze van inleiding wordt daaraan voorafgaand nagegaan of de curator op een lijn kan
worden gesteld met de ondernemer buiten faillissement. Of bestaan er verschillen tussen
hun beider rol ten opzichte van de OR?
8.3.2

Curator: rol en taak

Blijkens de definitie van bestuurder in artikel 1 lid 1 aanhef en sub e WOR is bestuurder
degene die "alleen dan wel tezamen met anderen in een onderneming de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid" en onder die definitie valt de curator.48 Ook
de Advocaat-Generaal heeft in zijn conclusie in de DA-zaak dit standpunt onderschreven.49
Of de curator ook als ondernemer in de zin van de WOR mag worden beschouwd is een
andere vraag. Ondernemer is in artikel 1 lid 1 aanhef en sub c WOR gedefinieerd als "de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming in stand houdt." Dat is in de
regel de rechtspersoon en die blijft ook in geval van faillissement in stand en heeft ook dan
nog zelfstandige bevoegdheden, niet alleen als het bijvoorbeeld gaat om het instellen van
beroep tegen de faillietverklaring of het opkomen als failliet tegen besluiten van de curator,
maar ook aangaande adviesplichtige besluiten in meer algemene zin, zoals wijziging van
statuten of benoeming van bestuurders. Omdat de curator na faillietverklaring degene is die
de hoogste zeggenschap uitoefent, is hij tevens degene jegens wie de medezeggenschap moet
45
46
47
48
49

Tijdens surseance, zo mag nog altijd worden aangenomen, is de WOR onverkort van toepassing,
nu dit expliciet is overwogen door de Hoge Raad in zijn YVC IJsselwerf-arrest.
Hof Amsterdam 26 mei 2016, JOR 2016/286, m.nt. Schaink, JAR 2016/160, m.nt. Loesberg.
HR 2 juni 2017, JAR 2017/172, m.nt. Nekman, JOR 2017/248, m.nt. Kortmann.
Datzelfde geldt mijns inziens voor de bewindvoerder, nu deze samen met de oorspronkelijke
ondernemer die rol vervult. In gelijke zin: Zaal 2014, p. 241 (waar ook auteurs met andersluidende
standpunten zijn genoemd).
Conclusie A-G Hartlief 3 maart 2017, ECLI:NL:PHR:2017:175, r.o. 4.12.
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worden uitgeoefend. Daarbij lijkt een onderscheid tussen de curator en de vennootschap
te kunnen worden aangebracht als het om bepaalde bevoegdheden gaat. Ik zou menen dat
de volgende conclusie gerechtvaardigd is: in principe is de curator naast bestuurder ook
de WOR-ondernemer, tenzij het om specifieke belangen van de vennootschap zelf gaat.50
Volgens Witteveen en Zaal blijft de failliete rechtspersoon nog steeds de ondernemer, tot
het moment van ontmanteling na een besluit tot staking van activiteiten of voortzetting
(van onderdelen) daarvan.51 De vraag is hoe belangrijk dit onderscheid is in het kader van
de aan de orde zijnde vraag, want een verplichting bepaalde rechten van de OR uit hoofde
van de WOR te eerbiedigen, gelden zowel voor de bestuurder als de ondernemer.
Vermeldenswaard is het feit dat de Hoge Raad in 2000 het begrip 'medeondernemer'
nader heeft uitgewerkt en oordeelde dat 'om een ander dan de ondernemer die de OR
heeft ingesteld, naast de ondernemer als medeondernemer te kunnen aanmerken, het
nodig is dat feiten en omstandigheden worden gesteld en aannemelijk worden gemaakt,
waaruit volgt dat die ander ten opzichte van de onderneming een positie inneemt die
hem stelselmatig een zodanige invloed op de besluitvorming binnen de onderneming
verschaft, dat gezegd kan worden dat de onderneming mede door die ander in stand wordt
gehouden'.52 Dit is interessant, omdat ook via deze benadering de curator mijns inziens
als (mede)ondernemer kan worden beschouwd als al moet worden aangenomen dat de
failliete rechtspersoon zelf als ondernemer in deze zin aangemerkt moet blijven worden.
Overigens wordt in het aangehaalde arrest, enkele maanden voor het YVC IJsselwerf-arrest
gewezen, een zodanige uitleg aan het begrip medeondernemer gegeven, dat daaronder
niet alleen de curator, maar ook de bewindvoerder kan en mijns inziens moet worden
begrepen. Bij beiden is immers sprake van stelselmatig grote invloed op de besluitvorming:
zonder hen kunnen geen besluiten worden genomen.
Voorts is van belang hierbij te bedenken dat de taak van de curator niet identiek is aan die
van de ondernemer buiten faillissement. De zeggenschap binnen de onderneming, en de
onderliggende taakopvatting van degene bij wie de zeggenschap rust, verandert door het
faillissement. De curator heeft van oudsher als uitgangspunt dat het doel van faillissement
is gelegen in liquidatie van de onderneming, als gevolg waarvan hij de belangen van de
gezamenlijke schuldeisers (bij een zo hoog mogelijk opbrengst) voorop dient te stellen. In
dit boek is eerder geconstateerd dat, ten eerste, die doelstelling langzamerhand verandert
doordat in toenemende mate gestreefd wordt naar voortzetting van de onderneming, al dan
niet afgeslankt en in een andere rechtsvorm, en, ten tweede, dat door de curator inmiddels
ook rekening gehouden moet worden met bijvoorbeeld belangen van maatschappelijke
aard, zoals werkgelegenheid; onder omstandigheden kan het zo zijn dat belangen van een
individuele schuldeiser voor die algemene belangen moet wijken.53 De opdracht en taak
van de curator is dus een andere dan die van de ondernemer buiten faillissement en dat
betekent dat de inhoud van de zeggenschap wijzigt. Dit zal ook gevolgen (moeten) hebben
voor de taakopvatting van de OR als de onderneming in staat van faillissement is komen
te verkeren. Als de zeggenschap wijzigt, wijzigt ook de medezeggenschap, volgens het
50
51
52
53
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Zie hierover: Verstijlen 1998, p. 139 e.v. en Zaal 2014, p. 240 e.v.
Witteveen en Zaal, TAO 2016/3, p. 91 (voetnoot 22).
HR 26 januari 2000, NJ 2000/223 (Provincie Zuid-Holland).
HR 24 februari 1995, NJ 1996/472 (Sigmacon II) en HR 19 april 1996, NJ 1996/727 (Maclou).

Artikel 25 WOR; toepasselijkheid tijdens insolventie werkgever

8.3.3

adagium: medezeggenschap volgt zeggenschap.54 Dat betekent dat ook van de OR verwacht
mag worden anders met zijn taak om te gaan dan buiten faillissement.
Dit is een essentiële constatering: de insolventie van de onderneming heeft invloed op de
medezeggenschap(-srechten). In hoeverre die invloed beperkend van aard is, komt bij de
bespreking van de DA-beschikking van de Hoge Raad aan de orde, waarbij voor een goed
begrip eerst de beschikking van de Ondernemingskamer zal worden geanalyseerd. Dat
laatste doe ik betrekkelijk uitgebreid. Dat is gerechtvaardigd omdat de beschikking van de
Ondernemingskamer, misschien wel juist vanwege het feit dat daarop het nodige valt aan
te merken, een mooie kapstok vormt voor een grondige analyse van tal van verschillende
aspecten die zijn verbonden aan deze problematiek.
8.3.3

De DA-beschikking van de Ondernemingskamer

De uitspraak van de Ondernemingskamer betrof het faillissement van Drogisterijketen DA.
Nadat zes dagen eerder surseance was verleend, werd op 29 december 2015 het faillissement
uitgesproken van de DA Retailgroep (en een aantal gelieerde ondernemingen). Door middel
van een activatransactie, waarover direct voorafgaand aan het verzoek tot omzetting
van de surseance in faillissement overeenstemming was bereikt, werd aansluitend een
doorstart gerealiseerd. De OR was niet om advies gevraagd en legde de zaak voor aan de
Ondernemingskamer. De OR stelde dat ook in geval van faillissement van de onderneming
de in de WOR verankerde bevoegdheden van de OR gelden.55
De Ondernemingskamer deelde die opvatting echter niet. Hij overwoog dat "het adviesrecht
zich niet eenvoudig (laat) rijmen met het faillissementsrecht", en legde dat als volgt uit,
in r.o. 3.6:
"Het adviesrecht gaat uit van de situatie dat de onderneming zich niet in een insolvente
toestand bevindt. De ondernemingsraad is vertegenwoordiger van de werknemers enerzijds
en overlegpartner van de ondernemer anderzijds, een en ander in het belang van het
goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Als uitgangspunt geldt
daarbij dat werknemers via de ondernemingsraad worden betrokken bij de totstandkoming
van besluiten in de onderneming, waardoor zij in belangrijke mate worden geraakt. Het
adviesrecht vastgelegd in artikel 25 WOR is een van de middelen daartoe. De mogelijkheid
tot uitoefening daarvan dient te worden geboden op een moment dat het advies nog van
wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. De invloed van een eventueel advies
en daarmee de reikwijdte van een eventueel adviesrecht van de ondernemingsraad wordt
in een faillissementssituatie echter wezenlijk beperkt door de noodlijdende toestand van
de onderneming en door het doel van het faillissementsrecht. Een van de hoofdtaken van
een faillissementscurator betreft immers de vereffening van de boedel: de bestanddelen van
de boedel dienen te gelde te worden gemaakt, opdat de gezamenlijke schuldeisers van de
failliet uit die opbrengst zoveel mogelijk voldaan kunnen worden. (...) De curator zal bij het
te gelde maken van de activa de belangen van de werknemers van de failliete onderneming
weliswaar mee laten wegen – zoals hij ook in het onderhavige geval heeft gedaan – maar de
hoogte van de opbrengst voor de faillissementsboedel zal voor de curator leidend zijn. Het is
daarom zeer de vraag in hoeverre het advies van de ondernemingsraad op een voorgenomen
54
55

Zaal 2014, p. 245-246.
De OR van DA Retailgroep koos er overigens niet voor zich ook op het standpunt te stellen dat
voor het besluit de surseance om te zetten in faillissement advies aan de OR had moeten worden
gevraagd.
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besluit van de curator tot verkoop van die activa nog van wezenlijke invloed zou kunnen
zijn, gelet op het primaat van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van de failliet
in het faillissementsrecht."

Tot slot overwoog de Ondernemingskamer dat de termijn van een maand ex artikel 25,
zesde lid WOR ook niet goed valt in te passen in een situatie van faillissement. Het adviesrecht is derhalve naar het oordeel van de Ondernemingskamer in beginsel onverenigbaar
met de op de afwikkeling van de boedel gerichte rol van de curator. Of, en zo ja, in welke
gevallen een uitzondering op dit beginsel denkbaar is, kon hier verder, aldus het hof, in
het midden blijven.
In r.o. 3.9 werd daar nog het volgende aan toegevoegd – en ik zou dat een wel heel klein
doekje voor het bloeden willen noemen:
"Ten overvloede merkt de Ondernemingskamer op dat de faillissementscurator er in het
algemeen goed aan kan doen om de OR te informeren over de stand van zaken en actuele
ontwikkelingen in het faillissement, zoals in de voortgang van een eventueel overnameproces."

De Ondernemingskamer voerde derhalve – samengevat – twee argumenten aan voor zijn
beslissing:
1. Het advies van de OR zou in deze fase niet meer van wezenlijke invloed kunnen zijn
op het besluit van de curator;
2. De opschortingstermijn van artikel 25 lid 6 WOR past niet bij de situatie van faillissement.
De uitspraak werd erg kritisch ontvangen.56 Eensgezind was namelijk de opvatting dat in
beginsel de medezeggenschapsrechten van de OR die voortvloeien uit de WOR onverkort
van toepassing blijven, indien aan een onderneming surseance is verleend of indien deze
in staat van faillissement is verklaard.57 Voordat beide hierboven genoemde argumenten
van de Ondernemingskamer worden becommentarieerd wordt eerst de hierboven niet
geciteerde overweging van de Ondernemingskamer, inhoudend dat de meningen (in de
literatuur) over dit onderwerp verdeeld zouden zijn, in perspectief geplaatst.58
8.3.4

De bestaande opvattingen over de rol van de OR tijdens faillissement.

Niet door de Ondernemingskamer genoemd,59 maar wel "state of the art" wat de rechtspositie
van werknemers bij insolventie van de werkgever betreft, is het onderzoeksrapport dat in
2015 op verzoek van Minister Asscher werd geschreven door Bouwens, Rozendaal en Bij
de Vaate en door de minister aan de Tweede Kamer werd aangeboden.60 Het betreft een
56
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Sprengers in AR Updates 2016-0555; Loesberg in zijn noot bij JAR 2016/160; Zaal, TRA 2016, 74;
Witteveen en Zaal, TAO 2016/3 en Schaink in zijn noot bij JOR 2016/286.
Zie de dissertaties van Zaal 2014, p. 241, en Hufman 2015, p. 90. Eerder in gelijke zin: Kroft 1996,
p. 53, en Kortmann in zijn noot onder het YVC IJsselwerf-arrest (JOR 2001/146).
HR 6 juni 2001, NJ 2001, 477, JAR 2001/128, JOR 2001/146, m.nt. Kortmann, r.o. 3.5.
De Ondernemingskamer noemde wel het veel meer empirisch ingestoken onderzoek door de
Radboud Universiteit uit april 2016 (in opdracht van het WODC).
Kamerstukken II 1996/97, 24 615, nr. 9., zie p. 72 van het rapport. De Ondernemingskamer haalt
wel een ander, veelal in een adem genoemd, doch veel empirischer georiënteerd rapport aan:
Rapport Verburg en Veder e.a., Rapport aan WODC 2016.
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deels rechtsvergelijkend onderzoek, waarin op verzoek van de minister ook afzonderlijk
en uitgebreid aandacht is besteed aan de relevante medezeggenschapseffecten. In dit
rapport werd het volgende geconstateerd:
"Dit adviesrecht (van artikel 25 WOR, JvdP) geldt ook wanneer de curator - die na faillietverklaring als ondernemer in de zin van de WOR wordt beschouwd - voornemens is de
werkzaamheden van (een belangrijk deel van) de onderneming te beëindigingen of aan
een derde over te dragen."

Een andere recente ontwikkeling die in dit kader het vermelden waard is, betreft het
gegeven dat Minister Asscher de SER, en meer in het bijzonder zijn Commissie Bevordering Medezeggenschap, heeft gevraagd aan te geven hoe volgens deze commissie de
medezeggenschap van werknemers bij insolventie kon worden bevorderd, waarop door
deze commissie onder meer het volgende werd geantwoord:
"Na faillietverklaring wordt de OR vaak niet geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkelingen
en de besluiten die de curator neemt. De WOR is dan wel van toepassing, ook voor de curator.
Het is daarom van belang dat de OR ook na faillietverklaring gelegenheid wordt geboden
betrokken te blijven bij de gang van zaken binnen de onderneming."61

De betreffende commissie heeft verder ter vervulling van haar opdracht meer bekendheid
te geven aan de rechten van de OR in relatie tot het faillissement van werkgevers een zgn.
stroomschema met de naam "Insolventieprocedures en toepasselijke medezeggenschapsrechten" het licht doen zien.62 Uit dit schema en de bijbehorende toelichting blijkt dat de
deze commissie weliswaar vaststelt dat de situatie in geval van faillissement aanzienlijk
wijzigt, maar niettemin de OR bij wijze van uitgangspunt zijn adviesrechten behoudt:
"Tijdens beide insolventieprocedures is de WOR van toepassing. Wanneer bijvoorbeeld
het voornemen bestaat een deel van de onderneming af te stoten, zal de bestuurder (i.c.
curator bij faillissement of bestuurder samen met de bewindvoerder in geval van surseance
van betaling) in principe een adviesaanvraag ex. artikel 25 lid 1 WOR aan de OR moeten
voorleggen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat na faillietverklaring
of surseance van betaling een hectische situatie ontstaat voor zowel de bestuurder als de
werknemers en OR-leden. Te denken valt aan tijdsdruk, geheimhouding en voor OR-leden
hun eigen positie. Dit beïnvloedt de wijze waarop de bestuurder en OR-leden invulling
geven aan medezeggenschapsrechten. Een spoedige afwikkeling van een faillissement leidt
doorgaans tot een beter resultaat voor alle belanghebbenden. Met inachtneming van het
betrokken houden van werknemers moet de faillissementsafwikkeling dus niet onnodig
worden vertraagd."

Een vergelijkbaar standpunt werd gehuldigd door een meerderheid van het parlement, zo
blijkt uit een in 2016 in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen I (de zgn. prepack) en nadien door de Tweede Kamer aanvaard amendement, dat juist een prominentere
rol voor de OR bij de voorbereiding van een doorstart voorziet.63 In de toelichting bij dit
amendement werd onder meer opgemerkt dat de indieners het van het grootste belang
vinden dat de OR ook na faillissement nog een adviesrecht heeft:
61
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Brief van 14 december 2015 van de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER aan
de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, te vinden op www.ser.nl/publicaties.
Gepubliceerd op: www.ser.nl/nl/themas/or-en-medezeggenschap/or-faillissement.aspx.
Kamerstukken II 2014/15, 34 218, nr. 9.
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"De impact van een faillissement voor werknemers is over het algemeen groter dan voor
andere schuldeisers. Om die reden en als extra waarborg tegen misbruik achten de indieners
het van het grootste belang dat werknemers worden betrokken bij de voorbereiding van het
faillissement en dat zij in het faillissement advies kunnen uitbrengen aan de curator over
een verkoop en doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen."

Hiermee is een greep gedaan uit de bestaande opvattingen in onder meer de SER en het
parlement.
In de rechtsliteratuur waren dezelfde geluiden te horen.64 Hufman schreef er in haar
dissertatie het volgende over:
"(...) dat de curator, die in een faillissement de bestuurder in de zin van de WOR is geworden,
de verplichtingen die uit de WOR voortvloeien zal moeten naleven en adviesplichtige besluiten
dus aan de WOR zal moeten voorleggen. Men kan hierbij denken aan een besluit (een deel
van) de onderneming over te dragen."65

En Zaal verwoordde het als volgt:
"De curator zal de in de WOR neergelegde rechten van de or moeten respecteren. Zo moet de
curator overleg voeren met de or en zal een (voorgenomen) besluit tot ontslag van een groot
deel van het personeel aan de or moeten worden voorgelegd. Ook bij de overdracht aan een
derde of bij een doorstart zal de or moeten worden betrokken (...) De belangenafweging die
de curator maakt kan in een procedure ex art. 26 WOR getoetst worden."66

Dat dit overigens geen nieuwe gedachten en/of ontwikkelingen zijn, maar dat deze aansluiten
op al langer bestaande overtuigingen blijkt uit het volgende. Allereerst wordt gewezen
op het hiervoor geanalyseerde YVC IJsselwerf-arrest, hoewel gezegd moet worden dat de
Hoge Raad zich daarbij uitsluitend uitsprak over het in stand blijven van adviesrecht na
het verlenen van surseance.67 Explicieter was de eerder (ook in het YVC IJsselwerf-arrest)
geciteerde minister Melkert, waar hij dit oordeel onderschreef door in zijn nota naar
aanleiding van het verslag in 1997 het volgende te stellen:
"Mocht de curator c.q. de bewindvoerder het voornemen hebben om besluiten te nemen
als bedoeld in onder andere artikel 25 van de WOR dan dient hij daarbij de rechten van de
OR te respecteren."68

Toegegeven, de waarde van uitleg van een al bestaande wet door een latere minister is
net, ook door mij, uitgebreid gerelativeerd, maar het vormt desalniettemin een aanwijzing
voor het bestaan van een al veel langer bestaand draagvlak voor het oordeel dat tijdens
insolventie in beginsel het medezeggenschapsrecht gewoon heeft te gelden.

64
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Beltzer en Van der Pijl 2015, p. 249.
Hufman 2015, p. 90.
Zaal 2014 p. 241. Zie van deze auteur hierover ook: Zaal, ArbeidsRecht 2013/40.
Te kort door de bocht lijkt mij overigens de daaruit door Hufman getrokken conclusie dat alleen
al uit dit arrest volgt dat ook de curator de verplichtingen uit de WOR zal moeten naleven, zie
Hufman 2015, p. 90.
Kamerstukken II 1996/97, 24 615, nr. 9, p. 15-16.
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Geconcludeerd kon worden dat, anders dan de Ondernemingskamer tot uitgangspunt
nam, van serieuze verdeeldheid geen sprake leek te zijn. Wel werd in deze discussie veelal
aangenomen, en ik sluit mij daarbij aan, dat de rechten van de OR op een andere wijze
moeten worden ingevuld in geval van faillissement.69 Anders gezegd, de wijze waarop het
adviesrecht wordt uitgeoefend zal worden beïnvloed c.q. beperkt door het faillissement
van de onderneming. Ter uitwerking en nadere invulling van deze nog niet erg concrete
constatering worden nu de twee hoofdargumenten van de Ondernemingskamer onder
de loep gelegd.
8.3.5

DA-beschikking van de OK nader beschouwd: wezenlijke invloed

De Ondernemingskamer zette in zijn beschikking tot twee keer toe vraagtekens bij de
wezenlijke invloed die een OR nog met zijn advies zou kunnen uitoefenen. Hoewel kan
worden vastgesteld dat de Ondernemingskamer zelf ook al de potentiële mogelijkheid
openhield dát het advies van de OR een door de curator te nemen besluit wel degelijk kan
beïnvloeden (hij sprak immers van een wezenlijke beperking van die invloed, en niet van
het in zijn geheel ontbreken ervan, waaruit mag worden geconcludeerd dat in beginsel
hoe dan ook van zekere invloed, hoe gering ook, sprake blijft), is de interessantere vraag
of de Ondernemingskamer hier een correcte maatstaf aanlegde. Het lijkt erop dat de
Ondernemingskamer van mening was dat een curator, die, naar hij zonder veel omhaal
vaststelde, de onderneming niet voortzet, geen andere optie heeft dan de liquidatie van de
onderneming, oftewel de verkoop van bedrijfsonderdelen. En dat "dus" een advies van de OR
daarop geen wezenlijke invloed meer kan uitoefenen. Dit is een aanvechtbare redenering.
Ten eerste moet hier gewezen worden op jurisprudentie van het Hof van Justitie van de
Europese Unie, dat in het Landsbanki-arrest oordeelde dat in die (Luxemburgse) situatie,
waarin ten gevolge van een rechterlijke uitspraak tot liquidatie van een rechtspersoon,
onmiddellijk – van rechtswege – ook ontslag van alle werknemers volgde, desalniettemin het
uit Richtlijn 98/59 voortvloeiende recht van werknemers om geïnformeerd en geraadpleegd
te worden onverkort blijft bestaan.70 Argumenten in de trant van "het heeft in een dermate
laat stadium geen zin meer om de OR te informeren of te raadplegen", gaan volgens het
Europese Hof niet op. Dit standpunt wordt in het antwoord op een van de voorliggende
prejudiciële vragen in r.o. 58 als volgt verwoord:
"Op de tweede vraag dient dus te worden geantwoord dat, tot en met het definitieve uitdoven
van de rechtspersoonlijkheid van een eenheid waarvan de ontbinding en de liquidatie werden
gelast, de uit de artikelen 2 en 3 van richtlijn 98/59 voortvloeiende verplichtingen moeten
worden nageleefd. De ingevolge deze artikelen op de werkgever rustende verplichtingen
moeten worden nageleefd door de directie van de betrokken eenheid, indien deze aanblijft,
zelfs met beperkte beheersbevoegdheden, of door de liquidateur ervan, indien hij het beheer
ervan volledig heeft overgenomen."

In zijn beschikking ging de Ondernemingskamer dus ten onrechte voorbij aan het feit
dat zelfs in een situatie als die van de Landsbanki-casus, waarin het ontslag van alle
69
70

Zaal 2014, p. 245; Joosen 1998, p. 161. Ook, in samenvattende zin: Bouwens, Roozendaal Bij de
Vaate 2015, p. 73.
HvJ EU 3 maart 2011, JAR 2011/93, m.nt. Peters.
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werknemers (anders dan in de situatie bij DA) een onvermijdelijk gegeven was, op een
ondernemer/curator toch de verplichting werknemers, althans hun vertegenwoordigers
te raadplegen had na te komen. Peters heeft in haar noot onder het arrest aangegeven
dat nakoming van de richtlijnverplichtingen ook in zo'n geval nog zinvol is. Zij wees op
andere doelstellingen van de raadpleging (herplaatsing, omscholing), waaraan ik in de
DA-zaak bij wijze van voorbeeld zou willen toevoegen: selectie van personeel en inhoud
van arbeidsvoorwaarden bij de opvolgende werkgever, die er immers al in de plannen
was. Meer in abstracto kan bovendien worden gesteld dat de uitwisseling van relevante
informatie tussen curator en OR de kwaliteit van het besluitvormingsproces en het besluit
verbetert.71 Ook Bouwens trekt de lijn van het Landsbanki-arrest van het HvJ EU door
naar het Nederlandse medezeggenschapsrecht: hij ziet geen overtuigende argumenten
de verplichting de vakbonden te informeren en te raadplegen anders tegemoet te treden
dan het (mogelijk grotendeels gelijklopende) adviestraject bij de OR.72
De Landsbanki-uitspraak van het Hof van Justitie mag geplaatst worden in een traditie
van Nederlandse en Europese grondrechten. Eerder al werd artikel 19 lid 2 Grondwet
genoemd; daaraan mag worden toegevoegd artikel 21 Europees Sociaal Handvest ("Workers
have the right to be informed and to be consulted within the undertaking").73 Onomwonden
bevestiging van deze Europese opvatting, ook in geval van insolventie van de werkgever,
kan worden gededuceerd uit het feit dat in Richtlijn 2001/23/EG (de richtlijn betreffende
overgang van onderneming) in artikel 5 weliswaar de mogelijkheid is opgenomen af te
wijken van de regels omtrent overgang van onderneming als bedoeld in de artikelen 3
en 4 van die richtlijn, maar dat de in artikel 7 van de richtlijn opgenomen informatie- en
raadplegingsverplichting onverkort blijft bestaan, ook in geval van insolventie van de
werkgever. Het is zelfs zo dat tijdens de wijziging van de WOR in 1979 op basis van de
voorganger van deze richtlijn (Richtlijn 77/187/EEG) in de Tweede Kamer aan de orde
kwam de vraag of nu een wijziging in de wet zou moeten worden opgenomen, maar dat
overwogen werd dat dit niet nodig was, omdat hierin al in artikel 25 WOR was voorzien.74
Met andere woorden, ook hieruit mag worden opgemaakt dat destijds evenzeer de gedachte
leefde dat die raadplegingsverplichting gewoon tijdens faillissement bleef bestaan.
Afgezien van deze meer principiële en dogmatische kritiek op de benadering van het
medezeggenschapsrecht door de Ondernemingskamer lijkt de motivering en zijn daarop
gebaseerde oordeel materieel bezien evenzeer onjuist. Weliswaar heeft het faillissement
invloed op de medezeggenschapsrechten van de OR, maar daarmee kan nog niet worden
gezegd dat de OR in het geheel geen invloed meer kan uitoefenen op het door de curator
te nemen besluit over de verkoop van (onderdelen van) de onderneming. Sprengers wees
in dit verband op de beroepsprocedure en meer in het bijzonder op artikel 26 lid 4 WOR,
71
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74

282

Witteveen en Zaal, TAO 2016/3.
Bouwens, ArA 2018/1, p. 25.
Bovendien wees Bouwens in dit verband ook nog op artikel 21 ESH, zie Bouwens, ArA 2018/1,
p. 24.
Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nr. 3, p. 4 (MvT). Het ging hier overigens voornamelijk om de
vraag of ten behoeve van deugdelijke implementatie van de richtlijn ook (naast hetgeen al in de
WOR is geregeld ten aanzien van de verplichting de OR te raadplegen) moest worden voorzien in
een aanvullende regeling ten behoeve van werknemersorganisaties, welke vraag negatief werd
beantwoord.
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en de daarin genoemde belangenafweging, nu dit in dit verband een beter podium zou
vormen voor de beantwoording van de vraag of de betrokken belangen, juist ook die
van de gezamenlijke schuldeisers, redelijkerwijze tot het besluit van de curator hadden
kunnen leiden.75 Dat de curator geen enkele keuzevrijheid had, is hoe dan ook onjuist:
hier waren meerdere kopers, dus kennelijk waren er meerdere opties. Loesberg wees er
in zijn noot onder deze uitspraak op dat het feit dat de curator weinig speelruimte heeft
geen reden is de OR het adviesrecht te ontzeggen.76 Ook komt het buiten faillissement
evenzeer voor dat er weinig tot geen keuzevrijheid is, bijvoorbeeld als een non-profitorganisatie zich geconfronteerd ziet met stopzetting van subsidies, maar dat laat onverlet
de verplichting de OR te raadplegen.77 Voor zover de Ondernemingskamer mocht hebben
gemeend dat de curator maar één belang te dienen heeft, namelijk dat van de gezamenlijke
schuldeisers, is dat ook onjuist, gezien de rechtspraak van de Hoge Raad, volgens welke
geconcludeerd kan worden dat ook andere belangen van meer maatschappelijke aard, zoals
werkgelegenheid, een rol in de afwegingen zouden moeten spelen.78 Opmerkelijk genoeg
noemde de Ondernemingskamer in een bijzin de belangen van de werknemers toch ook
("De curator zal bij het te gelde maken van de activa de belangen van de werknemers van
de failliete onderneming weliswaar mee laten wegen (...)"), maar werd daaraan dus verder
geen betekenisvolle consequentie verbonden.
Al met al valt niet goed in te zien waarom van de curator in situaties als deze niet verwacht
mag worden advies te vragen aan de OR en – afgezien van het in de volgende paragraaf te
bespreken probleem van de urgentie en de te hanteren termijnen – dat advies mee te
nemen in zijn overwegingen, die vervolgens leiden tot de uiteindelijke besluitvorming.
Tot een vergelijkbare conclusie kwamen Witteveen en Zaal. Zij baseerden hun standpunt
ook op de stelling dat "voortzetting" van de onderneming vanuit WOR-perspectief bezien
een niet-relevante maatstaf is, maar dat het er om gaat of ten tijde van het (voorgenomen)
besluit er nog sprake is van een onderneming in de zin van de WOR, hetgeen in deze
kwestie het geval was.79
8.3.6

DA-beschikking van de OK nader beschouwd: de opschortingstermijn van een
maand

Het tweede argument dat de Ondernemingskamer tot deze beschikking bracht, betrof de
opschortingstermijn ('wachttijd') die een ondernemer op grond van artikel 25 lid 6 WOR
in acht moet nemen, voordat hij zijn besluit uitvoert als dat besluit niet in overeenstemming is met het advies (en de OR niet schriftelijk heeft aangegeven de ondernemer niet
aan deze verplichting te houden). Eerder is geconstateerd dat de rol van de OR tijdens
faillissement een (iets) andere is dan die buiten faillissement. In dat licht kan van een
OR verwacht worden dat hij verzoeken van de curator op zeer korte termijn te adviseren
75
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Sprengers, AR-updates 2016/0555, paragraaf 3, zie ook Zaal 2014, p. 241.
Hof Amsterdam 26 mei 2016, JOR 2016/286, m.nt. Schaink, JAR 2016/160, m.nt. Loesberg.
Voorbeeld afkomstig van Sprengers, AR-updates 2016/0555, paragraaf 3. Andere voorbeelden
zijn besluitvorming die een uitvloeisel vormt van concernaanwijzingen van hogerhand en een
voorgenomen besluit tot ondersteuning van een openbaar aanbod, Witteveen en Zaal, TAO 2016/3.
Zie: HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon II) en HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou).
Witteveen en Zaal, TAO 2016/3.

283

8.3.6

Hoofdstuk 8 / Medezeggenschap en andere collectieve aspecten

respecteert, evenals dat hij terughoudend omgaat met de middelen die hem vervolgens bij
een onwelgevallig besluit van de curator ter beschikking staan (zoals de wachttijd en het
beroepsrecht). Steun voor deze benadering is bijvoorbeeld te vinden in een eerder arrest
van de Ondernemingskamer uit 1996.80 De Ondernemingskamer was toentertijd onder
meer van oordeel dat redelijkerwijze niet van de bewindvoerder en (later) de curator kon
worden verwacht nog de volledige adviesprocedure te doorlopen, nu het belang van de
betrokkenen, niet in de laatste plaats van de werknemers (bij behoud van werkgelegenheid),
gelegen was in een snelle doorstart.
Hier kan tegenin worden gebracht dat het respecteren van medezeggenschapsrechten en
dan met name van het adviesrecht ex artikel 25 WOR, per definitie tijd vergt en daarmee
dus in de regel vertragend werkt op de besluitvorming van een onderneming. Dat dit wel
vaker voorkomt is evident, ook in kwesties die geen betrekking hebben op insolventie: er
is veelal sprake van een botsing tussen de belangen van de ondernemer, die slagvaardig
wil handelen, en de belangen van de OR, die zorgvuldige besluitvorming nastreeft. Rood
heeft hierover gezegd dat besluitvorming bij bedrijven door de eisen van medezeggenschap niet zo ingewikkeld of langdurig mag worden dat de broodnodige snelheid in het
besluitvormingsproces verloren gaat.81 Ook in mijn beleving is het altijd denkbaar, in en
buiten insolventie, dat een situatie dermate spoedeisend is dat een OR redelijkerwijs
niet, althans niet onbeperkt, zijn medezeggenschapsrechten kan executeren. Zaal is een
vergelijkbare mening toegedaan.82 Ik voeg hier nog aan toe dat na faillietverklaring altijd
al een zeker mate van onzekerheid blijft bestaan, voor de curator en alle betrokkenen,
waaronder schuldeisers, al was het maar vanwege de mogelijkheid dat verzet wordt
ingesteld, hetgeen iedere belanghebbende (waaronder individuele werknemers en ook
de OR) binnen acht dagen kan instellen, aldus artikel 10 FW, en waartegen ook nog hoger
beroep en cassatie openstaan (aldus artikel 11 en 12 Fw). In zoverre staat het een curator
in feite nimmer vrij een onvoorwaardelijke, direct op de faillietverklaring aansluitende
doorstart te faciliteren. Curatoren plegen dit te ondervangen door ofwel een ontbindende
dan wel opschortende voorwaarde aan deze transactie te verbinden, ofwel de verzettermijn
eerst te laten verstrijken om te bezien of de faillietverklaring nog kan worden aangetast.83
Hiermee zij gezegd, dat een korte periode waarin ook een kort medezeggenschapstraject
wordt doorlopen, in beginsel te rijmen valt met het faillissement, hetgeen bewezen wordt
door de wijze waarop curatoren met de mogelijkheid van verzet omgaan.84
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Hof Amsterdam 21 november 1996, ROR 1997/6.
Rood 2001, pagina 254 e.v.
Zaal 2014, p. 246. Zie ook: Witteveen en Zaal, TAO 2016/3.
Overigens is in artikel 13 Fw geregeld dat rechtshandelingen door de curator geldig blijven, ook
als het faillissement wordt vernietigd, waarop artikel 13a Fw weer een uitzondering maakt voor
de opzegging door de curator van arbeidsovereenkomsten.
Ten aanzien van de later te bespreken pre-pack komt daar nog bij het fenomeen van de 'stalking
horse' waarbij de curator na faillietverklaring derden nog de gelegenheid geeft een beter bod te
doen dan hij tijdens de stille voorbereidingsfase heeft ontvangen van de (meestal: gelieerde)
doorstarter. Ook dit zorgt voor een korte periode van onzekerheid, die in de praktijk geen al te
grote bezwaren ontmoet.
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De eisen van redelijkheid en billijkheid van artikel 6:2 lid 1 BW zijn ook van toepassing
op de verhoudingen tussen schuldenaren, zoals medeschuldeisers in faillissement,85 en
overige belanghebbenden c.q. stakeholders waartoe ook de OR en de ondernemer kunnen
worden gerekend. De rechtspraak erkent de werking van redelijkheid en billijkheid
bovendien voor verschillende andere rechtsverhoudingen.86 Daaronder kan naar mijn
mening eveneens de verhouding tussen de OR en de ondernemer worden gerekend. Zie
in dit verband nadrukkelijk ook artikel 2:8 BW, dat ziet op de eisen van redelijkheid en
billijkheid binnen rechtspersonen. Ook de Ondernemingskamer heeft in algemene zin reeds
eerder overwogen dat in het adviestraject (van artikel 25 WOR) de eisen van redelijkheid
en billijkheid door betrokkenen (en daartoe behoort niet alleen de ondernemer, maar ook
de OR) jegens elkaar in acht moeten worden genomen.87 De Ondernemingskamer komt
bovendien geregeld tot het oordeel dat een besluit van een ondernemer op zich kennelijk
onredelijk is, maar dat op grond van de omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld de
druk waaronder de ondernemer stond om het besluit te nemen, geen voorziening wordt
getroffen (en het gewraakte besluit niet wordt teruggedraaid).88 Ook het ontbreken van
belang aan de kant van de OR kan er toe leiden dat er geen voorziening wordt getroffen,
ook al is het besluit op zich kennelijk onredelijk.89
In concreto betekent dit dat er voldoende 'tools' zijn voor de rechterlijke macht de termijnproblematiek – die overigens niet beperkt wordt tot enkel de maand wachttijd van
artikel 25 lid 6 WOR90 – in nijpende situaties op te lossen, wanneer dat noodzakelijk en
redelijk wordt geacht. Waar de wet bijvoorbeeld voorschrijft dat de OR pas met zijn advies
kan komen als daarover ten minste eenmaal in een overlegvergadering is gesproken en
dat zo'n overleg uiterlijk plaatsvindt binnen twee weken nadat één der betrokken partijen
daarom heeft verzocht (artikel 23 lid 1 WOR), is ook dit een termijn die met het oog op de
eisen van redelijkheid en billijkheid in bepaalde omstandigheden te lang kan zijn. Zo hangt
het af van de specifieke omstandigheden van het geval, maar zal de OR in de regel bij een
potentiële faillissementsdoorstart gehouden kunnen worden aan kortere termijnen dan de
wet, overeenkomsten of het gebruik voorschrijven. Omdat het gepast lijkt dat niettemin
ook de wetgeving al duidelijkere handvatten biedt voor deze tijd gerelateerde problemen
wordt in de aanbevelingen aan het slot van dit hoofdstuk voorzien in een suggestie voor
bijzondere termijnen in gevallen van (dreigende) insolventie van de werkgever.
8.3.7

Tussenstap: geheimhouding OR

Niet in de DA-zaak aan de orde was een ander bezwaar dat veelal wordt geopperd tegen
het doorlopen van een adviestraject bij de OR tijdens insolventie: dat van het gevaar van
85
86
87
88
89
90

HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 (Loeffen q.q./Mees & Hope), waarin de Hoge Raad verwijst naar Van
der Feltz I, p. 433 (die in gelijke zin schreef over de door schuldeisers in acht te nemen goede
trouw).
Valk, in T&C Burgerlijk Wetboek, artikel 6:2 BW, aantekening 2.
Hof Amsterdam 8 januari 2008, JAR 2008/51.
Hof Amsterdam 2 februari 2009, JAR 2009/161.
Hof Amsterdam 4 februari 2010, JAR 2010/88.
Ook kan dit opspelen bij de termijn waarbinnen het advies van de OR wordt verlangd of vanwege
de tijd die gemoeid is met een eventueel daaraan voorafgaande overlegvergadering op de voet
van artikel 24 WOR.
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schending van de geheimhoudingsverplichting. Uit het aangehaalde empirische onderzoek
van de Radboud Universiteit is gebleken dat veel curatoren het als een probleem ervaren
dat zij er niet zeker van kunnen zijn dat OR en – in sterkere mate – werknemersorganisaties
de vertrouwelijke informatie die zij ontvangen ook werkelijk geheim houden.91 Naar mijn
mening mogen deze bezwaren niet met zich brengen dat geen advies hoeft te worden
gevraagd. Er bestaan voldoende wettelijke waarborgen. Allereerst biedt artikel 20 WOR de
mogelijkheid geheimhouding op te leggen; in de praktijk wordt hiervan veelvuldig gebruik
gemaakt en de indruk bestaat dat dit werkt: rechtspraak van de Ondernemingskamer
over schending van artikel 20 WOR door OR-leden is er niet of nauwelijks. Ook biedt de
WOR zelf in artikel 13 een sanctie, doordat een OR-lid kan worden uitgesloten als hij de
werkzaamheden of het overleg van de OR ernstig belemmert, waaronder het schenden
van opgelegde geheimhouding wordt begrepen.92 Bovendien is opzettelijke schending van
deze geheimhoudingverplichting strafbaar gesteld in de artikelen 272 en 273 Sr. Ten slotte
kan schending een reden voor ontslag op staande voet opleveren, aldus artikel 7:678 lid 2,
aanhef en sub i. BW, dat het bekendmaken van bijzonderheden aangaande het bedrijf die
een werknemer geheim had behoren te houden als potentieel dringende reden aanmerkt.93
Los van deze sancties die een OR-lid moet bewegen tot nakoming van zijn geheimhoudingsverplichting, is er ook een andere, meer principiële redenering denkbaar bij wijze
van pleidooi voor de stelling dat ook in precaire en gevoelige situaties de OR volledig moet
worden geïnformeerd en waar nodig geraadpleegd. De OR moet – en dat is onlosmakelijk aan
zijn taak verbonden – voortdurend over belangrijke, de onderneming aangaande kwesties
adviseren. Ook buiten faillissement kan dat om buitengewone, publiciteitsgevoelige zaken
gaan, zoals overnames of een beursgang. In al die gevallen zijn er personen binnen de
onderneming (en adviseurs daarbuiten) die onvermijdelijkerwijze geïnformeerd worden.
Ook in faillissement zijn er tal van personen, bijvoorbeeld in dienst van de curator of
werkzaam bij de rechtbank, die in vertrouwen moeten worden genomen. Niet valt in te
zien waarom de OR van deze groep zou moeten worden uitgesloten. Voor werknemersvertegenwoordigers ligt dat ingewikkelder. De meeste van de hiergenoemde sancties
respectievelijk drukmiddelen gelden niet, nu er geen arbeidsverhouding bestaat en in de
praktijk blijkt dat werknemersorganisaties lang niet altijd bereid zijn zich tot vergaande
geheimhoudingsverklaring (inclusief boetebedingen) te verbinden.94
8.3.8

DA-beschikking van de OK: conclusie

Het zal duidelijk zijn dat critici van de beschikking van de Ondernemingskamer verwachtten
dat de Hoge Raad deze zou vernietigen, althans meenden dat daarvoor goede gronden
91
92
93

94
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Zie met name de conclusies op p. 97.
In 2006 schorste de Kantonrechter te Amersfoort een OR-lid, overigens op verzoek van de OR
zelf, wegens het herhaaldelijk schenden van zijn geheimhoudingsplicht (Rb. Utrecht, ECLI:
NL:2006:AY8427, JAR 2006/212).
Zie zijdelings over de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht van OR-leden en hun ontslag:
HR 20 april 1990, NJ 1990, 702, m.nt. Stein (laatstgenoemde schrijft in zijn annotatie o.a.: "(...)
een schending van de geheimhoudingsplicht door de werknemer (kan) aanleiding geven tot
ontbinding of ontslag op staande voet, zonder dat een beroep op de vrijheid van meningsuiting
daaraan in de weg staat").
Rapport Verburg en Veder e.a, Rapport aan WODC 2016, p. 97.
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aanwezig waren. De Ondernemingskamer gebruikte overigens zelf in de beschikking al
termen, die een zeker voorbehoud impliceerden (de onderstrepingen zijn van mijn hand,
JvdP):
●● Zo overweegt de Ondernemingskamer (in r.o. 3.5) dat het adviesrecht zich "niet eenvoudig
laat rijmen" met het faillissementsrecht;
●● Daar voegt hij in dezelfde rechtsoverweging aan toe dat de wet "niet met zoveel woorden"
uitsluitsel geeft over de voorliggende vraag en dat richtinggevende jurisprudentie van
de Hoge Raad ontbreekt";
●● Ook overweegt hij (in r.o. 3.6) dat het "zeer de vraag is" in hoeverre het advies van de
OR van wezenlijke invloed kan zijn op het voorgenomen besluit;
●● En (in dezelfde rechtsoverweging) dat het adviesrecht "in beginsel" onverenigbaar is
met de op afwikkeling van de boedel gerichte rol van de curator";
●● Gevolgd door: "Of, en zo ja, in welke gevallen een uitzondering op dit beginsel denkbaar
is, kan hier (...) in het midden blijven".
Deze woordkeuze van de Ondernemingskamer verraadt een zeker gebrek aan gedecideerdheid en lijkt impliciet meermaals ruimte te geven voor alternatieve interpretaties
en conclusies.
Mijns inziens mocht geconcludeerd worden dat vrijwel altijd sprake zal zijn van enige
invloed die de OR kan uitoefenen op de besluitvorming door de curator, maar bovendien
dat zelfs als die niet lijkt te bestaan (hetgeen maar moeilijk voorstelbaar is), op grond van
het Landsbanki-arrest kan worden geconcludeerd dat ook dan nog om advies moet worden
gevraagd. Ik wijs in dit verband ook nog op het feit dat artikel 25 lid 3 WOR voorschrijft
dat inzage wordt gegeven in de beweegredenen, die tot het voorgenomen besluit hebben
geleid, alsook een overzicht van de gevolgen voor de werknemers en ten slotte de naar
aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen. Ook nakoming van die verplichting, door
in dit geval de curator, is in feite per definitie in het belang van de werknemers, zelfs in
een sterk onder hoge (tijds-)druk staande situatie. Problemen met termijnen laten zich
oplossen door onder meer de eisen van redelijkheid en billijkheid, die de verhoudingen
tussen alle betrokken stakeholders bij een faillissement beheersen.
Ten slotte, de Ondernemingskamer betrok in de overwegingen ook nog, als een soort
obiter dictum, dat in dit geval de curator de onderneming naar zijn oordeel niet heeft
voortgezet en dat het wellicht tot een andere slotsom was gekomen als dat anders zou
zijn geweest (r.o 3.6 laatste volzin en 3.7). Dat zou leiden tot een door Sprengers terecht
als ongewenst bestempelde complicatie: een curator die nog enige tijd de onderneming
zou voortzetten, al dan niet op de voet van artikel 98 Fw,95 bijvoorbeeld ter voorkoming
van schade aan de (reputatie van) de onderneming en dus mede in het belang van de
schuldeisers, zou daarmee alsnog de verplichting de OR advies te vragen bij een eventuele
verkoop van de onderneming "binnenhalen". Dit werkt strategisch gedrag in de hand: een
surseance (of een later te bespreken pre-pack) wordt bijvoorbeeld langer gerekt om de
95

De regeling van artikel 98 Fw lijkt van origine vooral bedoeld te zijn geweest om de mogelijkheid
open te houden alsnog een akkoord met de schuldeisers te bereiken, aldus Joossen 1998, p. 92
e.v.
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voorbereidingen op de doorstart af te ronden en zodoende die doorstart direct in aansluiting
op het faillissement te laten plaatsvinden, waarmee de verplichting advies te vragen zou
worden omzeild. De rechten van de OR worden daarmee gefrustreerd (ook bij de in stilte
voorbereide doorstart (pre-pack) zou dit het geval zijn). Daar komt bij dat het onderscheid
tussen wel/niet voortzetten niet altijd eenvoudig te maken is. Geleidelijke liquidatie is
bijvoorbeeld geen voortzetting.96 Daarbij verwijs ik naar De Liagre Böhl, die twee regels
heeft geformuleerd die de curator in het algemeen bij een besluit de onderneming voort te
zetten in acht moet nemen: (a) de boedel mag per saldo niet in waarde achteruitgaan, en
(b) er mogen geen verplichtingen worden aangegaan die niet uit de boedel kunnen worden
voldaan.97 Een besluit hierover zal een curator in de regel na een korte inventarisatie van
enkele dagen of een week kunnen nemen. Maar de grens blijft vaag. Is van voortzetting
alleen in uitzonderlijke gevallen sprake, zoals ooit bij Fokker, waarin nog jaren werd
doorgewerkt aan de afbouw van vliegtuigen in verband met bestaande orders? En hoe
vallen de activiteiten van de gefailleerde DSB Bank, die nog altijd worden tenuitvoergelegd
(na de faillietverklaring in 2009), te duiden? Opmerkelijk is in dat verband dat uit de
faillissementsverslagen van DSB Bank valt af te leiden dat de curatoren ook hier expliciet
spreken van een niet-voortzetting van de onderneming en (derhalve) ook niet over een
machtiging ex artikel 98 Fw beschikken, terwijl zes jaar na de faillietverklaring nog een
leningenportefeuille openstaat van 3,6 miljard euro en er inmiddels met een boedelkrediet
van 700 miljoen euro (per 30 september 2016) onder een nieuwe handelsnaam (Finqus)
aan het handelsverkeer wordt deelgenomen.98 De curatoren hebben voorts juist de OR
in stand gelaten en deze, nadat het personeelsbestand was gekrompen tot onder de 50
werknemers, omgezet in een PVT.99 De OR is bijvoorbeeld ook nog tijdens het faillissement
advies gevraagd over bijvoorbeeld het aantrekken van een boedelkrediet.100 Het lijkt mij hoe
dan ook dat in dat geval niet kan worden volgehouden dat geen sprake is van voortzetting
van de onderneming in de door de Ondernemingskamer bedoelde zin. En hoe zit het dan
als in bijvoorbeeld de retailbranche winkels nog een aantal dagen of weken openblijven,
al dan niet ten behoeve van de eerdergenoemde inventarisatie? Maakt het daarbij verschil
of alle winkels overblijven of een deel?
Dit lijken mij voor de praktijk complexe en alleen al daarom onaantrekkelijke (want
onzekerheid oproepende) discussies. Het is te verkiezen een dergelijk onderscheid – tussen
het wel en niet voortzetten van de onderneming door de curator – niet te maken, althans
niet doorslaggevend te laten zijn bij het hier aan de orde zijnde vraagstuk, en het te laten
bij het uitgangspunt dat de verplichting advies te vragen in beginsel altijd bestaat, ook
in faillissement.

96

Verstijlen, in T&C Insolventierecht, artikel 98 Fw, aant.1; Wessels Insolventierecht IV 2015,
paragraaf VI.7 (nr. 4365, p. 323) en Rb. Noord-Holland 15 augustus 2013, JOR 2014/23.
97 De Liagre Bohl, Sanering en faillissement. Naar huidig en nieuw recht, Kluwer 1991, p. 237 e.v.
(ook aangehaald door Wessels Insolventierecht IV 2015, paragraaf VI.7 (nr. 4365, p. 323)).
98 De verslagen zijn integraal te vinden op www.dsbbank.nl (dat de onderneming in de visie van
de curatoren niet wordt voortgezet is in het eerste verslag van 17 november 2009 onder punt
7.1 (p. 24) benoemd).
99 Zie het 33e faillissementsverslag van DSB Bank NV d.d. 31 oktober 2016 (punt 3.3) op
www.dsbbank.nl.
100 Zie het 3e faillissementsverslag van DSB Bank NV d.d. 3 mei 2010 (punt 3.7) op www.dsbbank.nl.
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Ik wijs er in dit kader ten slotte op dat ook het enkele besluit van de curator de werkzaamheden te staken op zichzelf genomen ook al als adviesplichtig zou kunnen worden beschouwd
(in de zin van artikel 25 lid 1 aanhef en sub c WOR); zo bezien zou ook daarvoor door de
curator, nu hij kennelijk de keuze heeft tussen beëindigen of voortzetten, advies aan de OR
moeten worden gevraagd, al is dit wellichte een (te) strikte benadering, zeker in de visie
van degenen die liquidatie van de onderneming nog altijd als de belangrijkste doelstelling
van het faillissement beschouwen, waardoor het inderdaad op voorhand vaststaat dat de
activiteiten worden gestaakt. De visie van de Hoge Raad hierop komt hierna aan de orde.
Hoe dan ook onderstreept het enkele opspelen van deze vraag al opnieuw het gegeven dat
het medezeggenschapsrecht en het faillissementsrecht niet op elkaar aansluiten.
Als gezegd mag nog altijd worden aangenomen dat tijdens surseance het medezeggenschapsrecht onverkort blijft gelden. Bovendien wordt nagedacht over mogelijkheden
surseance aantrekkelijker te maken als zelfstandig reorganisatie-instrument (in plaats van
een (verkapt) voorportaal voor faillissement), hetgeen een interessante poging van specialisatievereniging Insolad heeft opgeleverd, die een eigenhandig geproduceerd wetsontwerp
voor wijziging van surseanceregeling inclusief aanpassing van medezeggenschapsregels
tijdens surseance voorstaat.101 In artikel 251 lid 1van het conceptwetsvoorstel is aan het
slot de volgende tekst opgenomen:
"(...) De termijn bedoeld in artikel 25 zesde lid Wet op de Ondernemingsraden bedraagt drie
dagen. Artikel 27, vijfde lid, van de Wet op de Ondernemingsraden is niet van toepassing."

De wachttijd van een maand wordt, volgens dit voorstel, dus sterk ingekort tot slechts drie
dagen. Niet helemaal duidelijk wordt (ook niet uit de toelichting bij het conceptwetsvoorstel)
of werkelijk artikel 27 lid 5 WOR wordt bedoeld, en, zo nee, welk artikellid dan beoogd
wordt buiten toepassing te verklaren.
8.3.9

De conclusie van de Advocaat-Generaal

De uitvoerige conclusie van de Advocaat-Generaal in deze zaak verdient om drie redenen
bijzondere aandacht.102
Allereerst is er een boeiende uiteenzetting in te vinden aangaande de vraag of de WOR
in geval van faillissement uitsluitend van toepassing is als de curator de onderneming
voortzet.103 In de Faillissementswet is, zo brengt de A-G aan de hand van de verschenen
literatuur over dit onderwerp in kaart, onvoldoende duidelijk geformuleerd wanneer
nu sprake is van voortzetting van de onderneming door de curator. Voortzetting kan
plaatsvinden in de conservatoire fase (op de voet van artikel 98 Fw) of in de executoriale
fase (op de voet van artikel 173a e.v. Fw). Ook binnen die fasen is sprake van verschillende
verschijningsvormen van voortzetting. Ook kan de voortzetting al dan niet gesanctioneerd
zijn door de rechter-commissaris. Daarop voortbordurend constateert hij echter ook dat uit
101 Voorstel van 30 januari 2015, met toelichting, gepubliceerd op de website van INSOLAD:
www.insolad.nl/publicaties.
102 Concl. A-G Hartlief, ECLI:NL:PHR:2017:175, bij HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:982.
103 Zie de punten 4.28-4.41 van de conclusie.
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de WOR niet het vereiste van "voortzetting" – wat dat dan ook precies moge inhouden –
voor toepasselijkheid van de medezeggenschaprechten valt af te leiden, maar dat daarin
wordt vereist dat sprake is van een onderneming die in stand wordt gehouden (hetgeen
(indirect) volgt uit de definitie van 'ondernemer' in artikel 1 lid 1 aanhef en onder d). De
A-G overweegt dienaangaande vervolgens:
"4.39 Is er reden om desondanks voortzetting van de onderneming door de curator als
voorwaarde te stellen voor toepasselijkheid van de WOR-verplichtingen? Het behoeft geen
betoog dat voortzetting zonder meer een sterke aanwijzing oplevert dat de WOR-verplichtingen
rusten op de curator. Als de curator tot voortzetting is overgegaan, is in zekere zin sprake
van 'business as usual', hoewel uiteraard het belang van de boedel voorop zal blijven staan.
De curator zal zich echter als goed ondernemer moeten gedragen, en ten opzichte van de
werknemers de normen van goed werkgeverschap in acht moeten nemen. Hierbij past ook
dat hij eventuele WOR-verplichtingen gestand doet."

Niettemin wil de A-G niet zover gaan dat 'voortzetting' het beslissende criterium vormt.
Hij komt vervolgens toe aan de – wat hij noemt – kernvraag (te weten: in hoeverre geldt
het adviesrecht van artikel 25 WOR ook in faillissementssituaties?) en beantwoordt deze
genuanceerd, zo mag uit zijn inleidende woorden worden afgeleid:
"5.1 (...) De context is dat curatoren zich in de praktijk kennelijk weinig gelegen laten liggen
aan de WOR en de OR.104 Dat lijkt mij – om maar direct kleur te bekennen – geen optimale
gang van zaken. Anderzijds kunnen de bijzonderheden van een faillissementssituatie een
onverkorte toepassing van de WOR problematisch maken. (...)"

Zijn conclusie is dat beëindiging van het bedrijf zonder dat zicht bestaat op voortzetting
of doorstart geen adviesplichtig besluit is in de zin van artikel 25 WOR (aldus punt 5.5
van de conclusie), maar als er wel uitzicht bestaat op voortzetting in afgeslankte vorm of
een doorstart ligt dat anders:
"5.6 (...) De curator is dan niet uitsluitend bezig met afwikkelen, integendeel. Hij handelt
in zoverre min of meer als (verkapte) ondernemer. Het is ook precies in die situatie dat
medezeggenschap toegevoegde waarde heeft. Er is dan namelijk een vooruitzicht van
behoud van (een gedeelte van de) arbeidsplaatsen. Naar mijn mening dient het voornemen
voor de (afgeslankte) voortzetting of doorstart in dat geval wel adviesplichtig op grond van
art. 25 WOR te zijn. (...)"

Wat volgt is een fraaie onderbouwing aan de hand van een vijftal 'bronnen' (de wetsgeschiedenis bij de WOR, het arrest YVC IJsselwerf, de literatuur, het wetsvoorstel WCO-I en
de WMCO) en de conclusie dat de Ondernemingskamer niet tot het oordeel had mogen
komen dat het adviesrecht in beginsel onverenigbaar is met de op afwikkeling van de
boedel gerichte rol van de curator.

104 In een voetnoot verwijst de A-G naar onder meer het in opdracht van het WODC opgestelde
rapport van Verburg e.a. uit 2016.
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De DA-beschikking van de Hoge Raad

Het zal geen verrassing zijn: de Hoge Raad vernietigde de beschikking van de Ondernemingskamer.105
De Hoge Raad beslecht een aantal discussiepunten.
De gevolgen van de faillietverklaring en de met het faillissement na te streven doeleinden
zijn niet zodanig dat de toepasselijkheid van de WOR zich in algemene zin niet verdraagt
met de toepasselijkheid van de Faillissementswet. Voor zover het faillissementsrecht dat
meebrengt, oefent de curator tijdens het faillissement de bevoegdheden van de ondernemer
uit en is hij als zodanig op een lijn te stellen met de ondernemer in de zin van de WOR. Dit
sluit niet uit, aldus de Hoge Raad, dat hij tevens aangemerkt kan worden als bestuurder
in de zin van die wet. Uitgangspunt is dat de curator in deze hoedanigheden gehouden is
de WOR-verplichtingen na te komen, behoudens een aantal uitzonderingen, die ik hierna
bespreek. Waar de Ondernemingskamer dus uitging van de hoofdregel 'geen medezeggenschap in faillissement', met de mogelijkheid van een uitzondering op die hoofdregel,
redeneert de Hoge Raad andersom: in principe wel toepasselijkheid van de WOR tijdens
faillissement, maar daarop zijn uitzonderingen denkbaar.
Wat zijn dan die uitzonderingen? Hij overweegt allereerst in rechtsoverweging 3.3.4
daaromtrent het volgende:
"Het adviesrecht van art. 25 WOR ziet in beginsel niet op (besluiten tot) verkoop van goederen
op de voet van art. 176 Fw en op (besluiten tot) ontslag van werknemers op de voet van art. 40
Fw, ook niet als dit tot gevolg heeft dat de onderneming wordt beëindigd. De handelingen
van de curator zijn dan gericht op liquidatie van het (ondernemings)vermogen, waartoe de
Faillissementswet hem bevoegd maakt. De door het adviesrecht van art. 25 WOR beschermde
belangen moeten in een dergelijk geval wijken voor de belangen van de schuldeisers bij een
voortvarende en voor de boedel zo voordelig mogelijke afwikkeling.(...)"

De verwijzing naar artikel 176 Fw is interessant, omdat de Hoge Raad hiermee in feite een
fikse beperking aanbrengt op het aantal situaties, waarin liquidatie van het vermogen van
de onderneming plaatsvindt. Artikel 176 Fw heeft immers slechts betrekking op de minder
en minder voorkomende klassieke executoriale fase van vereffening van de boedel (geregeld
in afdeling 7 van de Faillissementswet, genaamd: "Van de vereffening des boedels"). Deze
vindt plaats na een verificatievergadering, terwijl het daar in veel gevallen, juist ook die
waarin wordt doorgestart, niet van komt. Ik maak er uit op dat de veel vaker voorkomende
situatie, waarin de verkoop plaatsvindt op de minder formele, vereenvoudigde voet van
artikel 101 Fw in beginsel naar het oordeel van de Hoge Raad niet op liquidatie is gericht
en daarom wel onder de adviesplichtige besluiten van de WOR kan vallen.
Dat de opzegging van arbeidsovereenkomsten door de Hoge Raad buiten het bereik van de
medezeggenschap wordt gehouden is overigens consequent te noemen. In het Van Gelder
Papier-arrest uit 1990 werd immers al, onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van
artikel 40 Fw, als volgt overwogen:
105 HR 2 juni 2017, JAR 2017/172, m.nt. Nekeman, JOR 2017/248, m.nt. Kortmann.
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"(...) dat deze wettelijke regeling aldus is getroffen teneinde te vermijden dat de boedelschulden, die krachtens het vierde lid door het voortduren van de arbeidsovereenkomst na
de faillietverklaring ontstaan, zouden oplopen tot een door de wetgever niet verantwoord
geachte hoogte. Deze regeling berust aldus op een afweging van het belang van de betrokken
werknemers en dat van de faillissementscrediteuren, welke afweging bij de Wetten van
17 dec. 1953, Stb. 619, en van 30 mei 1968, Stb. 270, telkens opnieuw onder ogen is gezien
(HR 5 dec. 1975, NJ 1976, 269). Na de in deze zaak aan de orde gestelde feiten is dat opnieuw
gebeurd bij de Wet van 1 dec. 1988, Stb. 573."106

Het lijkt er op dat de Hoge Raad nog altijd artikel 40 Fw uitdrukkelijk in de sleutel van
een zo snel mogelijke afwikkeling van de boedel en de beperking van de boedelschulden
blijft plaatsen.
In dergelijke gevallen (verkoop in de zin van artikel 176 Fw en opzegging arbeidsovereenkomsten) is dus artikel 25 WOR niet van toepassing. Dat geldt dus echter niet, zo
verduidelijkt, de Hoge Raad, indien:
"(...) de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van
(delen van) de onderneming door dezelfde of een andere entiteit, waarbij het vooruitzicht
bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, is een daarop gericht besluit wel adviesplichtig op
grond van art. 25 lid 1 WOR (bijvoorbeeld onderdeel a of c)."

Deze 'verduidelijking' roept wel de vraag op waar de grens ligt: hoe om te gaan met het
(betrekkelijk zeldzame) geval van een verkoop als bedoeld in artikel 176 Fw, die heel
wel aangemerkt kan worden als een activatransactie waarbij "vooruitzicht bestaat van
behoud van arbeidsplaatsen"? Omdat de Hoge Raad overweging 3.3.4 met de verwijzing
naar onder andere artikel 176 Fw de term "in beginsel" hanteert, zit de rek – ten faveure
van ondernemingsraden – in het toch ook toekennen van een adviesrecht, zelfs als het om
een verkoop via artikel 176 Fw gaat, mits dan sprake is van vooruitzicht op behoud van
arbeidsplaatsen. De vraag blijft wel hoe zich dit verhoudt tot Europese regelgeving die
in geval van collectief ontslag ook na faillissement verplichtingen op de ondernemer en
daarmee op de curator blijft leggen, zolang de onderneming haar rechtspersoonlijkheid
nog niet heeft verloren, hetgeen in de regel pas in het ultieme stadium van het faillissement
gebeurt.107 Bouwens attendeert op de hiermee samenhangende vraag of nog wel sprake is
van een onderneming in de zin van artikel 1 lid 1 onder c WOR: als de curator een bedrijf
aantreft waarvan de werkzaamheden al voor de faillietverklaring blijvend zijn gestaakt,
dan kan de entiteit naar zijn mening niet meer als zodanig worden aangemerkt en rust
op de curator in zo'n geval dus ook niet de verplichting als ondernemer/bestuurder de
voorschriften uit de WOR na te leven.108
De tweede uitzondering die de Hoge Raad geeft voor de hoofdregel dat de WOR tijdens
faillissement blijft gelden betreft de procedurevoorschriften uit die wet. Daarmee wordt
een tweede belangrijke discussiepunt door de Hoge Raad geadresseerd: hoe om te gaan met
bijvoorbeeld de opschortingstermijn van artikel 25 lid 6 WOR, die voor de Ondernemingskamer aanleiding vormde te oordelen dat deze termijn 'niet goed valt in te passen in een
106 HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662 (Van Gelder Papier), r.o. 3.3.
107 Richtlijn 98/59 en HvJ EU 3 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:119, JAR 2011/93, m.nt. Peters (Landbanski).
108 Bouwens, ArA 2018/1, p. 26-27.
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situatie van faillissement' en direct daarop aansluitend te concluderen dat het adviesrecht
"in beginsel onverenigbaar (is) met de op de afwikkeling van de boedel gerichte rol van
de curator." De Hoge Raad signaleert hier inderdaad een probleem, maar komt met een
subtielere gevolgtrekking:
"3.3.5. Voorts verdient opmerking dat de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens de
WOR, niet in alle gevallen verenigbaar zijn met het faillissement van de natuurlijke persoon
of rechtspersoon die de onderneming in stand houdt, zodat zij dan niet of niet onverkort
kunnen worden toegepast. Zo mag de curator afwijken van de formele vereisten die art. 25
lid 2-6 WOR stelt in verband met de advisering door de ondernemingsraad als de omstandigheden van het geval dit vergen. De ondernemingsraad en de curator dienen zich bij de
verwezenlijking van de doeleinden van de WOR als zodanig jegens elkaar te gedragen naar
hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd."

De Hoge Raad kiest er hier voor, zoals bij de bespreking van de beschikking van de Ondernemingskamer al geopperd werd, de curator op grond van de redelijkheid en billijkheid
de mogelijkheid te geven af te wijken van de formele eisen die de WOR hem oplegt. De
grondslag wordt daarmee gevonden in artikel 2:8 BW en dit is, aldus ook Witteveen
en Zaal, voor het eerst dat de Hoge Raad zich hierover uitspreekt.109 Genoemde auteurs
wijzen nog op de exacte formulering door de Hoge Raad van de artikelleden (er staat:
artikel 25 lid 2-6 WOR), waaruit volgens hen zou kunnen worden geconcludeerd dat de
Hoge Raad het oog heeft op de leden 2 tot 6 en dus lid 6 daarbuiten valt, maar dit lijkt
mij evident niet de bedoeling van ons hoogste rechtscollege te zijn geweest, gezien de
eerdere overwegingen van de Ondernemingskamer terzake, de conclusie van de A-G en
de strekking van de overweging zelf. Uit de formulering van de Hoge Raad leid ik ook af
dat de afwijkingsmogelijkheid op grond van de redelijkheid en billijkheid in principe
ook voor andere artikelen uit de WOR geldt. Hij spreekt immers in de eerste volzin van
de rechtsoverweging (3.3.5) in zijn algemeenheid van 'de voorschriften die zijn gesteld
bij of krachtens de WOR' en werkt dat dan met een voorbeeld uit in de volgende volzin,
waarbij het op zich logisch is dat dan artikel 25 WOR wordt genoemd. Witteveen en Zaal
werken dat uit aan de hand van een aantal andere voorschriften uit de WOR, die onder
druk van de redelijkheid en billijkheid tijdens een faillissement een vanuit het perspectief
van de curator soepeler toepassing moeten dulden. Zij noemen onder meer ook de termijn
voor het houden van een overlegvergadering, het informatierecht van artikel 31 WOR, het
inhuren van deskundigen, waarbij van de Ondernemingsraad onder omstandigheden een
terughoudende opstelling mag worden verwacht. Geconcludeerd kan worden dat de Hoge
Raad – min de woorden van Witteveen en Zaal – de scherpe randjes van het adviesrecht
tijdens faillissement afhaalt, maar het blijft behelpen.
Ten eerste is de onzekerheid voor betrokkenen hiermee niet weggenomen, al lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat een curator nu sneller het overleg met de Ondernemingsraad
zal aangaan en dat laatstgenoemde zich in werkelijk acute situaties meegaand(er) zal
opstellen. Ik blijf niettemin voorstander van het aanpassen van de termijnen, waarbij ook
dan nog een rol voor de redelijkheid en billijkheid, omdat zelfs verkorte termijnen nog in
extreme situaties onwerkbaar zullen blijken te zijn.
109 Witteveen en Zaal, TAO 2017/3.
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Ten tweede lijkt de beroepsmogelijkheid van artikel 26 WOR toch moeilijk uitgesloten
te kunnen worden met een beroep op de redelijkheid en billijkheid; hiervoor lijkt een
wetswijziging aangewezen. De stelling dat een Ondernemingsraad in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelt door naar de Ondernemingskamer te stappen, acht ik
niet goed verdedigbaar, al was het maar omdat de Ondernemingskamer zelf in staat zal
zijn zich een oordeel te vormen omtrent de voorgelegde rechtsvraag en als hij daartoe
aanleiding ziet bijvoorbeeld kan besluiten het beroep af te wijzen of geen voorzieningen
als bedoeld in artikel 25 lid 5 WOR te treffen. Anders dan Witteveen en Zaal voel ik er ook
niet voor het beroepsrecht af te schaffen in faillissementssituaties. Niet alleen gaat van
de beroepsmogelijkheid mogelijk een prohibitief effect richting de curator uit, maar ook
acht ik het een essentieel onderdeel van de medezeggenschap, ook tijdens faillissement,
dat een met waarborgen omklede procedure openstaat.
Ten slotte waag ik het ook op een 'gevaar' uit andere hoek te wijzen bij het aannemen dat
de Hoge Raad met zijn beschikking op onderdelen duidelijkheid voor de praktijk heeft
geschapen. Ik doel daarbij op de Europese regelgeving, die in dit debat wat uit het oog lijkt
te zijn verloren (overigens niet door de A-G) en meer in het bijzonder op de richtlijnen
2001/23/EG en 2002/14/EG. De eerste richtlijn schrijft in artikel 7 lid 1 voor dat vergaande
informatie- en raadplegingsverplichtingen op (in dat geval) verkrijger en vervreemder liggen,
bijvoorbeeld om "tijdig vóór totstandkoming van de overgang" bepaalde informatie te
verstrekken en ook (aldus artikel 7 lid 3) dat deze informatie "ruim voordat de (...) wijziging
daadwerkelijk optreedt" moet worden verstrekt. Verdraagt zich dit wel in alle opzichten
met het DA-oordeel van de Hoge Raad? Dit kan botsen, zowel met het oordeel van de Hoge
Raad dat in sommige gevallen geen raadplegingsverplichting op de betrokken ondernemer
rust, alsook met de soepelheid die van de Hoge Raad ten aanzien van daarbij in acht te
nemen termijnen zou mogen worden gehanteerd. Hetzelfde geldt voor de verplichting uit
de tweede genoemde richtlijn, die in iets ruimer verband (en niet zozeer uitsluitend met
het oog op een overgang van onderneming) aan een werkgever opdraagt voor adequate
en tijdige informatievoorziening en consultatie van werknemers(-organen) te zorgen.
Kan, met andere woorden, eigenlijk wel volgehouden worden, deze richtlijnen indachtig,
dat de door het adviesrecht van art. 25 WOR beschermde belangen in de gevallen waar
de Hoge Raad het oog op had (met name de liquidatieverkoop van activa in het kader van
artikel 176 Fw) moeten "wijken voor de belangen van de schuldeisers bij een voortvarende
en voor de boedel zo voordelig mogelijke afwikkeling"? In artikel 4 lid 4 van de richtlijn uit
2002 wordt overigens qua timing van de consultatie wel enige ruimte voor een praktische
en op de situatie van het geval toegespitste benadering geboden, nu de raadpleging moet
geschieden "op een tijdstip, met middelen en een inhoud die passend zijn". Het is niet
mijn bedoeling nodeloze complicaties op te werpen; wel om te signaleren dat ook hier
de invloed van Europese regelgeving niet onderschat mag worden.
8.4

De positie van de OR bij de pre-pack

8.4.1

Inleiding

De pre-pack is een procedure die is gericht op een in stilte voorbereide doorstart, waarbij
de rechtbank op verzoek van een in financiële moeilijkheden verkerende onderneming
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op voorhand een beoogd curator aanwijst opdat deze in een relatief vroeg stadium kan
aanschuiven bij voorbereidende gesprekken met eventuele overname kandidaten. Indien
een overname kan worden gerealiseerd, volgt de faillietverklaring (met benoeming van de
beoogd curator tot curator), waardoor de doorstart direct aansluitend kan plaatsvinden.
Omdat in dat geval, onder meer vanwege de later uitgebreider te bespreken buitentoepassingverklaring van de regels betreffende overgang van onderneming, de rechten van
werknemers ingrijpend worden aangetast, heeft de doorstart uitgebreid en separaat
aandacht gekregen in hoofdstuk 6 en kwam daarbij ook de pre-pack ruimschoots aan
bod. De rol van de OR bij zo'n pre-pack is echter zo nauw verbonden met het onderwerp
van dit hoofdstuk dat er bij wijze van uitzondering voor is gekozen dat aspect een plaats
in dit hoofdstuk te geven.
Daarbij komen drie onderwerpen aan de orde. Allereerst de vraag of de OR geïnformeerd
en/of geraadpleegd moet worden over het besluit van de pre-packregeling gebruik te willen
maken en een daartoe strekkend verzoek aan de rechtbank te doen (paragraaf 8.4.2). Dan
volgt de rol van de OR tijdens de pre-pack-fase (paragraaf 8.4.3) en na de daarop volgende
faillietverklaring (paragraaf 8.4.4). Ten slotte bespreek ik de positie van de OR in het
wetsvoorstel WCO I (paragraaf 8.4.5).
8.4.2

Pre-pack: de OR en de aanvraag

Waar eerder is geconstateerd dat voor de OR geen adviserende rol is weggelegd als een
ondernemer surseance aanvraagt, lijkt op basis van dezelfde redenering (volgend uit het
arrest YVC IJsselwerf uit 2001) dezelfde conclusie gerechtvaardigd bij een pre-pack: als de
rechtbank wordt gevraagd een stille bewindvoerder of beoogd curator (in de huidige praktijk
worden verschillende termen gebruikt) aan te wijzen, kan dat niet worden aangemerkt
als een adviesplichtig besluit, strekkend tot een belangrijke wijziging in de organisatie of
verdeling van de bevoegdheden (artikel 25 lid 1 aanhef en sub e WOR). De rol van de beoogd
curator is immers uiterst passief en van formele toebedeling van bevoegdheden in de hier
bedoelde zin is geen sprake. Evident is voorts dat het ook niet kan worden beschouwd als
besluit de activiteiten van de onderneming te beëindigen (artikel 25 lid 1 aanhef en sub c).
Betoogd is voorts dat een adviesrecht bestaat, omdat het hier gaat om een adviesplichtig
besluit als bedoeld in de zin van artikel 25 lid 1 aanhef en sub n WOR: het besluit tot het
verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een adviseur aangaande – in dit
geval – de eventuele doorstart (die als aangelegenheid in de zin van ditzelfde artikellid
onder e. zou kunnen worden aangemerkt).110 Hoewel de aanvraag bij de rechtbank moeilijk als een (directe) verstrekking van een adviesopdracht kan worden gezien en ook de
formulering van bedoelde adviesopdracht dan niet door de ondernemer maar door de
rechtbank geschiedt, leek dat standpunt aanvankelijk nog wel verdedigbaar, omdat toch
ook op zijn minst een adviserende rol voor de stille bewindvoerder leek te zijn weggelegd
(zeker in de wijze waarop deze in de praktijk opereerde). Nadien heeft de minister bij de
behandeling van het hierna te bespreken wetsvoorstel echter uitdrukkelijk aangegeven dat

110 Zaal, ArbeidsRecht 2013/40.
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zijns inziens van adviserende taken geen sprake is,111 zodat dit standpunt inmiddels voor
zover bekend niet meer met hand en tand wordt verdedigd.112 Wel wijzen Witteveen en Zaal
er nog op dat de rol van de beoogd curator in de praktijk varieert: van zgn. ﬂy on the wall
die zich alleen laat informeren tot iemand die zich nadrukkelijker met de voorbereiding
van de doorstart bemoeit.113 Zij sluiten niet uit dat de Ondernemingskamer op grond van
de specifieke omstandigheden van het geval oordeelt dat de beoogd curator een adviseur
is. Recente rechtspraak van de Ondernemingskamer biedt ook wel enig aanknopingspunt
hiervoor, nu daarin werd aangenomen dat het besluit van aandeelhouders van een bepaalde
vennootschap Goldman Sachs een adviesopdracht te geven de mogelijke overdracht van
aandelen in de holding te onderzoeken als adviesplichtig besluit in de zin van artikel 25 lid 1
onder n WOR aan te merken.114 Ik ben echter van mening dat het besluit tot indiening van
de aanvraag van de pre-pack bij de rechtbank, ook in het geval van een uit eigen beweging
actief opererende beoogd curator, een stap verder gaat, zowel vanwege het feit dat het
ter discretie van de rechtbank is de aanvraag toe te wijzen (en het dus geen rechtstreekse
adviesopdracht van de ondernemer zelf is) en de rechtbank bovendien veelal een dergelijke
aanvraag afwijst, alsook omdat betwijfeld mag worden of het verzoek tot aanzegging
van een beoogd curator wel als adviesopdracht in hier bedoelde zin kan worden gezien.
De vraag blijft niettemin of het niet wenselijk zou zijn dat de OR gekend wordt in de prepack-aanvraag. Die vraag beantwoord ik bevestigend. De betrokkenheid van de OR kan beter
haar beslag krijgen door zo'n besluit alsnog adviesplichtig te maken, of door een specifiek
informatie- of zelfs hoorrecht aan de OR toe te kennen. Mijn voorkeur gaat uit naar het eerste
(adviesrecht), niet in de laatste plaats vanwege de duidelijkheid die dat alle betrokkenen
verschaft. De aanvraag heeft belangrijke gevolgen voor de onderneming (het criterium
waaraan alle andere in artikel 25 lid 1 WOR genoemde adviesplichtige besluiten voldoen115),
waarbij het nuttig is als de OR direct betrokken wordt bij de te kiezen oplossingsrichting
en eventueel ook alternatieven kan voordragen. Dit zou dan gepaard moeten gaan met
een verkorte doorlooptijd van de procedure en uitsluiting van de mogelijkheid van beroep,
doch de verplichting voor de ondernemer om de rechtbank bij zijn aanvraag te infomeren
over het standpunt van de OR, zodat de rechtbank dit kan meewegen in zijn beslissing
op het verzoek. Ik kom hier in paragraaf 8.4.5 op terug, met een concreet voorstel voor
aanpassing van de wettekst (tevens aansluitend op WCO I). Het voorgaande laat onverlet het
recht op informatie dat de OR al heeft en dat ook betrekking kan hebben op de financiële
situatie en daaruit voortvloeiend op de optie van een eventueel aan te vragen pre-pack.
Het hoorrecht van de rechtbank gaat mij te ver. In het kader van faillissementsaanvragen
is zo'n hoorrecht van de OR al eerder geopperd,116 maar de belasting van de rechterlijke
macht zou, als zo'n verplichting bij iedere aanvraag van een ondernemer met een OR zou
111
112
113
114

Kamerstukken II 2014/15, 34 217, nr. 3.
Hufman en Zaal, ArbeidsRecht 2015/34, paragraaf 3.5.
Witteveen en Zaal, TAO 2016/3.
Hof Amsterdam 19 oktober 2016, JAR 2016/278, m.nt. Daamen en JOR 2017/63, m.nt. De Haan
(SHL).
115 Sprengers, in T&C Arbeidsrecht, artikel 25 WOR, aant. 1.
116 Allereerst in informele zin (door het sturen van een brief door de OR met een daartoe strekkend
verzoek) door Loesberg, zie Loesberg, ArbeidsRecht 1999/44. Nadien is dit als in de wet op te
nemen mogelijkheid genoemd door Zaal 2014, p. 255.
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gelden, te sterk toenemen, zo wordt verondersteld.117 Weliswaar zal die werkbelasting
vooralsnog slechts in zeer beperkte mate toenemen als het hoorrecht uitsluitend aan
de pre-packaanvraag wordt gekoppeld (nu dat naar verwachting om een relatief gering
aantal verzoeken zal gaan, gezien de daaraan verbonden eisen), maar mijn voorkeur houdt
het de OR al in de direct aan de aanvraag voorafgaande periode bij de besluitvorming te
betrekken en niet pas op een hoorzitting met de situatie te confronteren; dat zal mijns
inziens eerder vertragend werken, omdat een OR ter plaatse mogelijk om aanvullende
informatie of meer tijd om stukken te bestuderen vraagt, hetgeen evenmin in het belang
van de onderneming is.
8.4.3

Pre-pack: de OR tijdens de pre-packfase

Ook voor de positie van de OR tijdens de pre-packfase, dus na de honorering van het verzoek
door de rechtbank in de vorm van de aanwijzing van de beoogde curator, is aandacht op
zijn plaats. Zonder nadere regels lijken de beoogde curatoren zich te weinig gelegen te
laten liggen aan de positie van de OR; ik wijs daarbij op de zgn. Praktijkregels Beoogd
Curator van specialisatievereniging Insolad, die mijns inziens te vrijblijvend zijn.118 Deze
schrijven in artikel 7.2 het volgende voor:
"De beoogd curator bevordert dat de schuldenaar in de aanloop naar een mogelijke verkoop
van (delen van) de onderneming zoveel mogelijk openheid jegens financiers en potentiële
gegadigden betracht en voorts de belangrijkste stakeholders (waaronder in ieder geval
personeelsvertegenwoordigers en vakbonden) bij het proces betrekt (waar nodig onder
oplegging van geheimhouding), zo veel als praktisch mogelijk is zonder onnodige onrust
of schade te veroorzaken."

Met name de laatste zinsnede biedt de curator een te gemakkelijke mogelijkheid om
bijvoorbeeld om "praktische" redenen af te zien van het involveren van de OR en werknemersorganisaties.
Tijdens de pre-packfase gelden overigens in de regel de reguliere regels buiten insolventie.
Een recente bevestiging van die stelling kan worden gevonden in de beschikking van de
Hoge Raad in de DA-zaak (alsook in de conclusie van de A-G).119 Dat betekent dat ook
tijdens de pre-packfase advies aan de OR moet worden gevraagd als het om voorgenomen
besluiten gaat in de zin van artikel 25 lid 1 WOR. Gesteld kan worden dat een in vergaande
mate voorbereide (en in sommige gevallen zelfs al 'beklonken') doorstart, die aansluitend
op faillietverklaring plaatsvindt, als een voorgenomen besluit van de ondernemer zelf kan
worden beschouwd, al wordt dit mogelijk pas nadien formeel door de curator bekrachtigd.120
In dat geval kan door een genegeerde OR ook worden gesteld dat het besluit reeds vóór
117 Zie in dit kader ook de Conclusie van A-G Spier van 6 juni 2014, ECLI:PHR:2014:582, die uitgebreid
ingaat op de slechts summiere toets die door rechtbanken mag worden aangelegd bij faillissementsaanvragen en de juistheid hiervan onderschrijft, onder meer vanwege onverantwoorde
belasting van de rechterlijke macht bij een meer inhoudelijke toets.
118 Praktijkregels Beoogd Curator, vastgesteld op de algemene ledenvergadering van Insolad van
15 september 2015, te vinden op: www.insolad.nl/publicaties.
119 Hoewel ook hier de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW eventueel een flexibelere
opstelling van de OR kunnen vereisen.
120 Witteveen en Zaal, TAO 2016/3.
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het faillissement is genomen, zodat de curator niet meer gebaat is bij de redenering van
de Ondernemingskamer in de DA-zaak. Daarbij blijft eveneens de serieuze optie voor de
OR bestaan het standpunt te huldigen dat ook het besluit over te gaan tot de faillissementsaanvraag adviesplichtig is.121
8.4.4

Pre-pack: de rol van de OR na de faillietverklaring

Voor de situatie na faillietverklaring, inclusief een in geval van de pre-pack nagestreefde
onmiddellijke doorstart, geldt in beginsel dan hetgeen naar aanleiding van de DA-beschikking
is opgemerkt. Juist in het geval van een pre-pack zal de OR om advies moeten worden
gevraagd over de voorgenomen doorstart. De verkoop van (delen van) de onderneming
zal dan immers niet als verkoop van goederen in de zin van artikel 176 Fw kunnen worden
aangemerkt (zie daarover de voorgaande beschouwingen, waarin is uiteengezet dat de
artikel 176-procedure pas in de latere vereffeningsfase, na een verificatievergadering aan
de orde komt), doch nadrukkelijk zijn gericht op voortzetting van de onderneming, nu dat
inherent is aan de pre-pack situatie als hier bedoeld. De vraag is bovendien of een curator
zich nog wel met evenveel overtuigingskracht kan beroepen op de redelijkheid en billijkheid
van artikel 2:8 BW bij het achterwege laten van formele voorschriften (zoals wachttermijnen e.d.), als hij er voor heeft gekozen te wachten tot deze fase met het inschakelen
van de OR. Ik meen dat een OR de curator voor de voeten kan werpen dat niet van de OR
verwacht kan worden binnen bijvoorbeeld al twee dagen te adviseren, als niet al in een
eerder stadium voor dat advies noodzakelijk informatie beschikbaar had kunnen worden
gesteld. Hierop is ook mijn (in de slotparagraaf uitgewerkte) aanbeveling gebaseerd, dat
de wettelijke termijn van artikel 25 lid 6 WOR wordt verkort tot twee dagen, indien het
faillissement is voorafgegaan door een pre-pack en in de twee weken voorafgaand aan het
faillissement tenminste eenmaal een overlegvergadering met de ondernemingsraad heeft
plaatsgevonden, waarin hij is geïnformeerd over de (doorstart)plannen.
8.4.5

WCO I en de OR

Aan het fenomeen van de pre-pack is aanvankelijk in de praktijk invulling gegeven, maar
moet volgens een bij het parlement aanhangig wetsvoorstel een wettelijke basis krijgen,
in de vorm van de al meermaals genoemde Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) I.122
De rechtbank krijgt, aldus de toelichting op het wetsvoorstel, de mogelijkheid:
"om al voor een faillietverklaring op verzoek van een schuldenaar (in ernstige financiële
moeilijkheden) in stilte aan te wijzen wie de beoogd curator en de beoogd rechter-commissaris
(RC) zijn, mocht het tot een faillissement komen. Bedoeling daarbij is de onderneming de
gelegenheid te geven het aanstaande faillissement in relatieve rust, onder het toeziend oog
van de toekomstig curator, voor te bereiden zodat de schade bij crediteuren (waaronder
leveranciers en afnemers) en werknemers zoveel mogelijk beperkt kan worden en de kansen
op een verkoop en daarop volgende doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen tegen een
maximale opbrengst en met behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid worden vergroot."
121 Zie paragraaf 8.2.
122 Het wetsvoorstel (Kamerstukken II 2014/15, 34218) is op 21 juni 2016 door de Tweede Kamer
aangenomen en nu in behandeling bij de Eerste Kamer (voor laatste stand van zaken zie Kamerstukken I 34218, nr. J. (brief Minister voor Rechtsbescherming van 11 april 2018).
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Het wetsvoorstel wordt op deze plaats, als gezegd, slechts vanuit medezeggenschapsrechtelijk perspectief bezien. In de memorie van toelichting heeft de minister aangegeven dat
aanwijzing van de beoogd curator geen adviesplichtig besluit is.123 Ik laat dit hier nu rusten,
gezien het feit dat deze opvatting tot nu toe bij de parlementaire behandeling niet op enige
weerstand is gestuit (maar niet dan nadat is verwezen naar mijn opvatting dat het goed
zou zijn wel een adviesrecht ten aanzien van deze aanwijzing te creëren, waarvoor aan
het slot van dit hoofdstuk een concreet voorstel volgt).
Actiever was het debat in de Tweede Kamer over de rol van de OR in de daarop volgende
fase, die van de stille voorbereiding (op een eventueel faillissement). In het wetsontwerp
was een artikel 373 lid 4 Fw (nieuw) opgenomen, dat als volgt luidde:
"4. De rechtbank kan aan de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, dan wel aan de verlenging
van de termijn, bedoeld in het derde lid, zodanige voorwaarden verbinden als zij nodig
oordeelt ter verwezenlijking van het met de aanwijzing beoogde doel, ter versterking van
de positie van de beoogd curator of ter behartiging van de belangen van de werknemers van
de schuldenaar. De rechtbank kan hetzij op voordracht van de beoogd rechter-commissaris,
hetzij op verlangen van de beoogd curator, hetzij op een met redenen omkleed verzoek van
de schuldenaar of een of meer schuldeisers hiertoe ook tijdens de duur van de aanwijzing
nog besluiten."

Daarmee werd, aldus de minister, tegemoetgekomen aan (waarborging van) de bijzondere
positie van werknemers. Op welke voorwaarden de minister precies het oog had werd niet
duidelijk, behalve dat het moest gaan om het onder strikte voorwaarden betrekken van de
OR of de PVT in de stille voorbereidingsfase, waarbij de minister de mogelijkheid openliet
dat – ook weer onder oplegging van geheimhouding – de werknemersorganisaties in het
proces zouden worden betrokken.124 Daarop hebben Kamerleden Recourt en Tanamal een
amendement ingediend dat is aanvaard. Hierdoor is de eerste volzin van het oorspronkelijk
voorgestelde artikel 363 lid 4 (zie hierboven) vervangen door:
"Is bij de door de schuldenaar gedreven onderneming krachtens wettelijke bepalingen een
ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging ingesteld, dan verbindt de rechtbank
aan de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, als voorwaarde dat deze ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging bij de voorbereiding van het dreigende faillissement wordt
betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet. De leden van de
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zijn verplicht tot geheimhouding
van alles wat zij daarbij vernemen. Daarnaast kan de rechtbank aan de aanwijzing dan wel
aan de verlenging van de termijn, bedoeld in het derde lid, zodanige andere voorwaarden
verbinden als zij nodig oordeelt ter verwezenlijking van het met de aanwijzing beoogde doel,
ter versterking van de positie van de beoogd curator of ter behartiging van de belangen van
de werknemers van de schuldenaar."125

De vraag is natuurlijk wanneer gesproken kan worden van een situatie waarin "het belang
van de onderneming" zich tegen de betrokkenheid van medezeggenschapsorganen verzet.
Dit zal, zo wordt aangenomen, mede gezien de geheimhouding die kan worden opgelegd,
123 Kamerstukken II 2014/15, 34218, nr. 3, p. 32.
124 Kamerstukken II 2014/15, 34218, nr. 3, p. 14.
125 Kamerstukken II 2014/15, 34218, nr. 9. Daarnaast is met ditzelfde amendement aanvaard de
bepaling dat als de rechtsbank een schuldeiserscommissie benoemt, daarin in ieder geval een
vertegenwoordiger van de OR of de PVT zitting krijgt (toegevoegd aan artikel 74 lid 2 Fw).
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niet snel het geval kunnen zijn.126 Niet duidelijk wordt uit de toelichting op het amendement, noch anderszins, op welke situaties wordt gedoeld, terwijl dit wel gewenst is. Wat
echter wel als een goede ontwikkeling kan worden gezien is dat hier kennelijk serieuze
aandacht bestaat voor (verbetering van de) medezeggenschap bij een insolvente werkgever/
ondernemer. Met deze bepaling lijkt immers, zo constateerden Witteveen en Zaal,127 een
lex specialis te worden geschapen voor het normaliter al (ook tijdens insolventie) geldende
algemene medezeggenschapsrecht.128 Daarmee lijkt een eerste stap gezet naar, wat deze
auteurs noemen, insolventiemedezeggenschap, een term die mij aanspreekt, omdat een
separate en bijzondere benadering van medezeggenschap tijdens insolventie gewenst lijkt.
De oplossing die ik in dat licht voorsta is dat, net als de faillissementsaanvraag, het verzoek
tot aanwijzing van een beoogd curator als bedoeld in artikel 363 lid 1 Fw (nieuw) wordt
opgenomen in artikel 25 lid 1, en dat de opschortingstermijn van artikel 25 lid 6 in dit geval
wordt verkort tot een week, met als toevoeging dat een verdere verkorting van deze termijn
geldt ingeval van een faillissementsaanvraag die volgt op een pre-pack, waarin overleg
met de OR heeft plaatsgevonden. Dat zorgt voor een werkbare en efficiënte procedure
die partijen, daaronder begrepen de ondernemer en de (beoogd) curator, zal stimuleren
voortijdig met de OR in overleg te treden. Een neveneffect kan zijn dat de OR dan ook al
gekend wordt in afspraken over een potentiële doorstart, hetgeen ook het adviestraject
na faillietverklaring (indien aanwezig) zal bespoedigen dan wel versoepelen, bijvoorbeeld
doordat de OR – bekend met de voor- en nadelen van de verschillende voorliggende
scenario's – bereid is te verklaren dat de opschortingstermijn van artikel 25 lid 6 WOR
niet in acht behoeft te worden genomen. Voor een afschaffing van het beroepsrecht (van
artikel 26 WOR) ben ik vervolgens niet. Dat zou de prikkel aan nakoming van artikel 25
WOR kunnen ontnemen. Een oplossing voor eerder gesignaleerde (tijds)problemen kan
worden gezocht in de flexibeler opstelling, die van de OR op grond van de redelijkheid en
billijkheid mag worden verwacht.
Ten aanzien van het bezwaar tegen de vertraging in de besluitvorming als na de faillietverklaring alsnog de OR moet worden geraadpleegd en een kort adviestraject moet worden
doorlopen, kan bovendien nog het volgende worden ingebracht. De minister heeft zich zelf
al uitgelaten over de korte periode na de faillietverklaring waarbinnen nog kan worden
gezocht naar eventuele andere gegadigden voor overname van de onderneming. Ik citeer
uit de memorie van toelichting:
"De voorwaarden die de rechtbank stelt bij de toewijzing van een verzoek tot aanwijzing van
een beoogd curator kunnen verder reiken dan de stille voorbereidingsfase alleen. Wordt het
verzoek gedaan in het kader van de voorbereiding van een doorstart en is op dat moment maar
één serieuze kandidaat in beeld, dan zou de rechtbank bijvoorbeeld als voorwaarde kunnen
stellen dat als dit tijdens de stille voorbereidingsfase zo blijft, na de faillietverklaring van de
voorbereide doorstart eerst een publieke aankondiging zal moeten worden gedaan. Voorts
zou de rechtbank kunnen bepalen dat na die aankondiging aan de schuldeisers en eventuele
andere gegadigden voor een doorstart een termijn gegund moet worden waarbinnen zij op
de voorbereide doorstart kunnen reageren. Komen er bezwaren binnen van schuldeisers, dan
kunnen de curator en de rechter-commissaris die betrekken bij hun beslissing over het al dan
niet effectueren van de voorbereide doorstart. De bezwaren zouden bijvoorbeeld kunnen
126 Witteveen en Zaal, TAO 2016/3.
127 Witteveen en Zaal, TAO 2016/3.
128 Aldus de minister: Kamerstukken II 2014/15, 34218, nr. 6, p. 34 e.v.
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leiden tot een heronderhandeling van de voorwaarden van de doorstart. Zijn er binnen de
gestelde termijn geen andere potentiële overnamekandidaten die zich melden of zijn die
er wel, maar dient het bod dat zij doen de belangen van de gezamenlijke schuldeisers in
mindere mate dan het bod dat is gedaan tijdens de stille voorbereidingsfase, dan kan de
voorbereide doorstart na verloop van de termijn worden geëffectueerd."129

Met dit uitgebreide citaat wordt aangetoond dat een korte periode van onzekerheid
mogelijk en aanvaardbaar wordt geacht en dat daaruit afgeleid kan worden dat mede
in dit licht ook ruimte geschapen kan worden voor finale consultatie van de OR, al is het
maar gedurende een verkorte periode.
8.5

Overige rechten uit de WOR – voor en tijdens insolventie

Alle overige artikelen uit de WOR waarop de insolvente status van een werkgever een
zeker effect kan hebben, worden in deze paragraaf artikelsgewijs besproken, voor zover
zij niet eerder reeds aan de orde zijn geweest.
a. artikel 12 lid 3 (einde lidmaatschap OR)
Het lidmaatschap van de OR eindigt onder meer als de werknemer ophoudt werkzaam te
zijn in de onderneming. Ook indien in uitzonderlijke gevallen de onderneming (gedeeltelijk)
wordt voortgezet met behoud van een deel van het personeel, wordt in de regel het andere
deel van het personeel onmiddellijk ontslagen. Daaronder kunnen ook leden van de OR
vallen.130 Het komt vervolgens voor dat er geen of te weinig leden overblijven om de OR in
stand te houden. In de praktijk leidt dat er toe dat de OR (en daarmee in belangrijke mate
het medezeggenschapsrecht) ophoudt te bestaan. Dat is vanuit het oogpunt van adequate
medezeggenschap, ook na faillietverklaring, ongewenst. Een goedbedoelde oplossing die
zich in de praktijk voordoet, is dat de curator nieuwe leden van de OR aanwijst. Zo valt uit
het vierde openbare verslag in het faillissement van DSB BANK af te leiden:
"Aangezien een groot deel van haar oorspronkelijke leden niet meer werkzaam is voor DSB
Bank, is de ondernemingsraad aangevuld met een aantal nieuwe leden. De ondernemingsraad
bestaat momenteel uit negen leden."131

Dat is echter lang niet altijd mogelijk; dit kan alleen als er nog kandidaten van de oorspronkelijke kandidatenlijst beschikbaar zijn om vrijvallende plaatsen te vervullen. Een curator
is, nu hij niet alleen als bestuurder, maar ook als ondernemer in de zin van de WOR kan
worden beschouwd, degene die een OR moet instellen (artikel 2 lid 1 WOR) en hij dient
hieraan op reguliere wijze invulling te geven, door middel van verkiezingen (artikel 6 e.v.
WOR). Uit genoemd voorbeeld van DSB Bank valt af te leiden dat de informele en praktische
oplossing uitstekend heeft gewerkt (uit de verslaglegging valt af te leiden dat sprake is
129 Kamerstukken II 2014/15, 34218, nr. 3, p. 14 e.v.
130 Op de toepasselijkheid van het opzegverbod van artikel 7: 670 lid 4 BW is in hoofdstuk 4 nader
ingegaan.
131 Zie punt 3.7 van het 4e faillissementsverslag van DSB Bank NV d.d. 2 augustus 2010, gepubliceerd
op www.dsbbank.nl. Uit mondelinge toelichting is gebleken dat de curator zelf de kandidaten
aanzocht, althans niet geopteerd werd voor in aanmerking komende kandidaten van de laatste
verkiezingen.
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geweest van veelvuldig inhoudelijk contact tussen de curatoren en de OR). Dat het anders
kan bewees de DA-zaak, waarin door de curator primair het verweer werd gevoerd dat de
OR niet-ontvankelijk moest worden verklaard, omdat deze niet meer uit voldoende leden
bestond, nu de meeste OR-leden waren ontslagen, hetgeen ten tijde van de procedure bij
de Ondernemingskamer zelfs voor álle leden van de OR gold. De Ondernemingskamer,
noch de Hoge Raad hebben op dit punt de curator in zijn standpunt gevolgd, maar evenmin
hebben zij een erg principiële uitspraak over deze materie hoeven doen. Zo oordeelde
de Ondernemingskamer dat er weliswaar slechts vijf (in plaats van de voorgeschreven
zeven) OR-leden waren, maar dat DA daarvan eerder nooit een punt had gemaakt, ook
niet in eerdere overlegvergaderingen met de OR, en voorts dat er nog drie OR-leden in
functie waren op het moment van indiening van het verzoek bij de Ondernemingskamer,
waarmee er nog altijd een meerderheid van drie van de vijf stemmen voor dit besluit tot
het starten van de procedure was geweest. Dat roept wel de vraag op of in geval er nog
maar twee van de vijf leden in dienst waren geweest de OR wel niet-ontvankelijk was
verklaard. Zo'n redenering zou de medezeggenschapsrechten alsnog illusoir maken en is
daarom ongewenst en komt ook in strijd met doel en strekking van Richtlijn 2001/23/EG
dat onder meer in artikel 6 het volgende bepaalt:
"(...) Wanneer de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure (...), mogen de
lidstaten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de werknemers die overgaan,
naar behoren worden vertegenwoordigd totdat er nieuwe werknemersvertegenwoordigers
worden gekozen of aangewezen."

En vervolgens:
"Indien de onderneming, de vestiging of een deel van de onderneming of de vestiging niet
als eenheid blĳft bestaan, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat de bĳ de overgang betrokken werknemers die voor de overgang vertegenwoordigd
waren, ook daarna gedurende de periode die noodzakelĳk is voor de totstandkoming van de
nieuwe samenstelling van de werknemersvertegenwoordiging of de nieuwe aanwĳzing van
werknemersvertegenwoordigers volgens de nationale wetgeving of praktĳk, naar behoren
vertegenwoordigd blĳven."

Weliswaar valt hieruit geen rechtstreekse verplichting voor Lidstaten af te leiden dat
voorzien wordt in – in dit geval – aanvulling c.q. benoeming van nieuwe OR-leden, maar
een wettelijke regeling lijkt wel zeer gewenst. Het is echter ook mogelijk in het reglement
van de OR bepalingen op te nemen, die behulpzaam kunnen zijn in situaties als deze; ik
verwijs naar het modelreglement van de SER dat het als volgt regelt:
"1. In geval van een tussentijdse vacature in de ondernemingsraad wijst de ondernemingsraad tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat die volgens de uitslag van de
laatstgehouden verkiezing daarvoor als eerste in aanmerking komt.
2. (...)
3. Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid van dit artikel beschikbaar is, wordt
in de vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing, tenzij binnen
zes maanden een algemene verkiezing plaatsvindt."132

132 Artikel 15 van het modelreglement, te vinden op www.ser.nl.
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Die aanwijzing (uit lid 1) zou onmiddellijk kunnen plaatsvinden, en ook verkiezingen
zouden op betrekkelijk korte termijn kunnen worden gearrangeerd. Alternatief zou in de
tussentijd nog kunnen zijn een vergelijkbare oplossing als waarvoor wel wordt gekozen
bij reorganisaties: OR-leden die daardoor elders (binnen bijvoorbeeld een concern) in
dienst treden blijven dan toch lid van de OR van hun vorige werkgever.133 Dat zou ook
kunnen gelden voor door de curator ontslagen OR-leden: zij blijven dan wel lid van de OR.
Deze oplossing is echter wel erg far fetched, zeker nu deze personen hun affiniteit met de
onderneming al snel zullen kwijtraken, en lijkt in strijd met artikel 12 lid 3 WOR te komen.
b. artikel 22 (kosten OR)
De door de OR gemaakte kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling
van zijn taak, komen krachtens dit artikel voor rekening van de ondernemer. Deze bepaling is met name van belang in faillissement, omdat deze kosten voor zover het gaat om
kosten die na de faillissementsdatum zijn gemaakt, en de vraag zich voordoet of zij als
boedelschuld zijn aan te merken, ervan uitgaande dat de curator als WOR-ondernemer
heeft te gelden. In de DA-zaak speelde dit een rol: de curator weigerde, na overleg met de
rechter-commissaris de kosten van de OR voor rekening van de boedel te laten komen. De
Ondernemingskamer oordeelde dat de curator de onderneming niet in stand had gehouden
en dientengevolge niet gehouden was de kosten van de procedure voor rekening van de
boedel te laten komen.134 Daarbij lijkt het erop (erg uitgebreid was de motivering van het
hof op dit punt niet), dat de verzochte kostenveroordeling eenvoudigweg het lot van de
hoofdvordering heeft moeten delen. Dat is op zich een onjuiste benadering: de maatstaf
die hier moet worden aangelegd is, aldus artikel 22 lid 1 WOR, of de kosten redelijkerwijze
noodzakelijk waren voor de vervulling van de taak van de OR en het is derhalve denkbaar
dat zelfs indien een vordering van de OR wordt afgewezen er toch kosten zijn gemaakt, die
redelijkerwijze noodzakelijk waren voor het vervullen van de taak van de OR. Overigens
is ook de Hoge Raad nogal rechttoe-rechtaan in zijn oordeel over deze materie: in r.o. 3.4
wordt overwogen dat nu de OR zijn andere, inhoudelijke klachten over het oordeel van de
Ondernemingskamer met succes heeft voorgesteld dat ook moet gelden voor het onderdeel
waarin geklaagd wordt over de afwijzing van de gevraagde vergoeding van kosten. De A-G
gaat uitgebreider op deze materie in en stelt vast, aan het slot van punt 7.5 van de conclusie:
"De verplichting tot vergoeding van de redelijke kosten is dus een schuld van de boedel."

Daarmee verheft de A-G met deze opvatting de aanspraak direct tot boedelschuld. Dat
is in mijn ogen billijk (nu het de medezeggenschap zou kunnen frustreren als de kosten
die de OR moet maken mogelijk niet kunnen worden verhaald, omdat de OR en/of hun
adviseurs als (concurrente) schuldeisers in het faillissement moeten opkomen), maar is
het ook te rijmen met de rechtspraak van de Hoge Raad in Koot/Tideman? Ik waag dat te
betwijfelen. In dit arrest beperkte de Hoge Raad de bedoelde schulden tot de volgende
drie categorieën:135

133 Sprengers, in T&C Arbeidsrecht, artikel 12 WOR, aant.3.
134 Hof 26 mei 2016, JAR 2016/160, r.o. 3.7.
135 HR 19 april 2013, NJ 2013, 291, m.nt. Verstijlen, JOR 2013/224, m.nt. Boekraad (Koot/Tideman q.q.).
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"Op grond van die wet [bedoeld is de Faillissementswet] zijn boedelschulden slechts die
schulden die een onmiddellijke aanspraak geven jegens de faillissementsboedel hetzij
ingevolge de wet, hetzij omdat zij door de curator in zijn hoedanigheid zijn aangegaan, hetzij
omdat zij een gevolg zijn van een handelen van de curator in strijd met een door hem in zijn
hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting (onderstrepingen JvdP)."136

Strikt genomen valt deze vordering maar moeilijk onder een van deze categorieën te
scharen. Er is geen wettelijke bepaling die de kosten het karakter van boedelschuld geeft.
De curator is de schuld ook niet "aangegaan". Het zou dan moeten komen van de derde
categorie: door in strijd te handelen met bijvoorbeeld de verplichting advies te vragen
aan de OR zijn deze kosten gemaakt.
Overigens dienen de kosten in de regel van te voren aan de curator te worden voorgelegd,
zodat deze tegen de hoogte ervan bezwaar kan maken.137 Bovendien is het voor wat betreft
de hoogte van de vergoeding in beginsel niet aan de Ondernemingskamer zich daarover
uit te spreken, maar aan de kantonrechter, nu dit uit artikel 36 WOR voortvloeit.138
c. artikel 23 (overlegvergaderingen)
Zowel de bewindvoerder (tezamen met de bestuurder), als de curator is gehouden zijn
medewerking te verlenen aan het houden van een overlegvergadering indien de OR daarom
vraagt. Zo'n vergadering dient binnen twee weken na het verzoek van de OR plaats te
vinden. Dit middel biedt de OR mogelijkheden zowel voorafgaand als tijdens faillissement
onderwerpen te agenderen die hij voor de onderneming van belang acht. Ook kan hij
schriftelijke voorstellen doen, waarop de ondernemer/curator dan zal moeten reageren,
maar niet dan nadat een overlegvergadering heeft plaatsgevonden. Overigens heeft de
Ondernemingskamer in de DA-beschikking 'ten overvloede' overwogen, dat
"(...) de faillissementscurator er in het algemeen goed aan kan doen om de ondernemingsraad
te informeren over de stand van zaken en actuele ontwikkelingen in het faillissement, zoals
de voortgang in een eventueel overnameproces."139

Daarmee lijkt het hof meer te doelen op een informele, onverplichte vorm van informatievertrekking, want uit de beschikking mag verder afgeleid worden dat hij ook artikel 23
WOR niet van toepassing acht, als een curator de onderneming niet in stand houdt.

136 Toevoeging tussen haken en onderstrepingen zijn van mijn hand.
137 Zie ook Sprengers, in T&C Arbeidsrecht, artikel 22 WOR, aant 2. Een geschil hieromtrent kan
overigens op grond van artikel 36 lid 2 WOR aan de kantonrechter worden voorgelegd, maar
de Ondernemingskamer kan zich er ook over uitspreken, zo valt af te leiden uit – het overigens
op dit punt nauwelijks gemotiveerde arrest van Hof Amsterdam 1 april 2004, JAR 2004/110 en
JOR 2004/134.
138 Aldus ook Jellinghaus en Kraaipoel in hun annotatie onder de beschikking van de Ondernemingskamer in de DA-zaak in JIN 2016/210.
139 Hof 26 mei 2016, JAR 2016/160, r.o. 3.9.
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d. artikel 24 lid 2 (bespreking van in voorbereiding zijnde besluiten als bedoeld in artt. 25 en 27)
Ten minste tweemaal per jaar dient de ondernemer zich uit te spreken over in voorbereiding
zijnde besluiten als bedoeld in artt. 25 en 27 WOR. Hiermee kan de OR de bewindvoerder
(met de oorspronkelijke bestuurder) en de curator dwingen zich uit te spreken over
bijvoorbeeld een op handen zijnde verkoop van een (onderdeel) van de onderneming of
de beëindiging van activiteiten.
e. artikel 27 (instemmingsrecht)
In de overgrote meerderheid van de gevallen zal het gezien het karakter van met name
faillissement, in het merendeel van de gevallen eindigend in liquidatie, niet tot vaststelling,
wijziging of intrekking van regelingen als hier bedoeld komen. Bij surseance is die kans groter,
indien de bewindvoerder aanpassing van bepaalde regelingen noodzakelijk acht in verband
met sanering van de onderneming; de OR zal hier dan van zijn instemmingsrecht gebruik
moeten maken. Anderzijds is het wel denkbaar dat beleid wordt gewijzigd, bijvoorbeeld
met betrekking tot aanstelling, ontslag of bevordering. Te denken valt dan aan beleid dat
gericht is op behoud van bepaalde werknemers (inclusief het in het vooruitzicht stellen van
zgn. retentiefees aan werknemers die bereid zijn langer in dienst te blijven), of aan beleid
met betrekking tot het aannemen van tijdelijk personeel in het kader van de afwikkeling
van het faillissement of met het oog op verkoop van (delen van) de onderneming.
f. artikel 30 lid 1 WOR
Het belang van deze kwalificatie van de positie van de bewindvoerder en/of de curator
is gelegen in het feit dat artikel 30 een adviesrecht inzake de benoeming en ontslag van
bestuurders kent. De ondernemer dient de OR in de gelegenheid te stellen 'advies uit
te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een
bestuurder van de onderneming'. Dit roept de volgende vragen op die ik daarna (waar zij
al eerder in dit hoofdstuk aan de orde zijn geweest: kort) zal beantwoorden:
1. Kan een surseanceaanvraag worden aangemerkt als een besluit tot benoeming (van
de bewindvoerder) tot bestuurder, zodat daarop het adviesrecht van artikel 30 WOR
van toepassing is?
2. Kan een faillissementsaanvraag worden aangemerkt als een besluit tot benoeming
(van de curator) tot bestuurder, zodat daarop het adviesrecht van artikel 30 WOR van
toepassing is?
3. Is het aanvragen van het (eigen) surseance te kwalificeren als een besluit tot ontslag van
de op dat moment bestaande bestuurder(s), nu de bewindvoerder die bevoegdheden
met ingang van de faillietverklaring overneemt.
4. Is het aanvragen van het (eigen) faillissement te kwalificeren als een besluit tot ontslag
van de op dat moment bestaande bestuurder(s), nu de curator die bevoegdheden met
ingang van de faillietverklaring overneemt.
Ad 1 en 2. Eerder is geconcludeerd, dat de bewindvoerder in surseance niet, en de curator
wel als bestuurder in de zin van de WOR is aan te merken. Op de aanvraag van surseance
is derhalve het adviesrecht van artikel 30 WOR hoe dan ook niet van toepassing. Dat het
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eigen faillissement vervolgens wel is aan te merken als een voorgenomen besluit tot
benoeming en/of tot ontslag (van de oorspronkelijke bestuurders), vereist veel lenigheid
van geest. Allereerst wordt ook betoogd, dat het adviesrecht van artikel 30 alleen betrekking
heeft besluiten van de ondernemer zelf en dus niet op benoemings- of ontslagbesluiten
die door derden buiten de onderneming worden genomen.140 Maar nu het indienen van
een ontbindingsverzoek op de voet van artikel 7:685 (oud) BW ook was aan te merken als
een adviesplichtig besluit als hier bedoeld,141 terwijl het in dat geval niet de ondernemer
is maar een ander die feitelijk het oordeel velt over de (in dat geval) beëindiging van de
rechtsbetrekking, is het verdedigbaar te stellen dat dit ook moet gelden voor een faillissement- of surseanceaanvraag. Daarmee wordt immers toch ook de (in dit geval) benoeming
van een bestuurder door een ander, ook weer een rechter, gerealiseerd. Bezwaarlijker acht
ik dat artikel 30 toch ook de bedoeling heeft de OR de gelegenheid te geven zich uit te laten
omtrent de betrokken persoon, aldus mag afgeleid worden uit lid 3, terwijl ondernemer
noch OR daarover iets te zeggen hebben: de keuze van de te benoemen persoon tot curator is in handen van de bevoegde rechtbank. De vragen onder 1. en 2. worden derhalve
ontkennend door mij beantwoord.
Ad 3 en 4. Deze vragen moeten ook ontkennend worden beantwoord. Een brug te ver is
allereerst de stelling, dat een faillissementsaanvraag ook neerkomt op het ontslag van de
oorspronkelijke bestuurder, en dus adviesplichtig in de zin van artikel 30 lid 1 WOR zou
zijn. Ten eerste eindigt de arbeidsovereenkomst nog niet door de faillietverklaring; de
eventuele beslissing daartoe is aan de curator, met zo nodig de machtiging door de rechter-commissaris. Ten tweede is, als de bestuurder tevens statutair bestuurder is (hetgeen in
de regel, maar niet per definitie het geval zal zijn), nog sprake van een vennootschappelijke
rechtsbetrekking, die echter evenmin eindigt door de faillietverklaring.142 Ook gaat de stelling,
dat de curator die op enig moment van plan is de oorspronkelijke bestuurder te ontslaan
daarvoor toch eerst advies aan de OR moet vragen, niet op, nu de betreffende persoon de
status van WOR-bestuurder al heeft verloren door de faillietverklaring en de benoeming
van de curator. Het feit dat hij dan nog wel statutair bestuurder is in vennootschapsrechtelijke zin, maakt dat niet anders. Voor surseance geldt dat er een belangrijk verschil is
met faillissement, te weten dat de bestuurders in laatstgenoemd geval in functie blijven,
zij het dat hun bevoegdheden beperkt worden (aldus de Hoge Raad in YVC IJsselwerf).
Zo bezien zou in een geval het tijdens surseance tot ontslag van de bestuurder komt, wel
gewoon advies voor dat besluit aan de OR moeten worden gevraagd.
g. artikel 31 tot en met 31e WOR (informatieverplichting)
Dit artikel biedt de OR de mogelijkheid informatie te vragen, die de bewindvoerder en de
curator verplicht zijn te verstrekken, binnen de kaders van de in deze artikelen gegeven
regels. Zaal heeft zelfs gepleit voor een specifiek in deze regeling op te nemen informatierecht (of mededelingsplicht) ten aanzien van de eigen faillissementsaanvraag.143 Eerder
gaf ik aan dat dat niet ver genoeg gaat en opperde ik een adviesrecht in plaats van een
140
141
142
143

306

Van Drongelen en Jellinghaus 2008, p. 200.
Vink en Van het Kaar 2010, p. 199.
Zie over de positie van de statutair bestuurder van een insolvente onderneming hoofdstuk 4.7.
Zaal 2014, p. 239 en 255 e.v.

WMCO; toepasselijkheid tijdens insolventie werkgever

8.6

informatie- of hoorrecht ter zake in de wet op te nemen. Ook de huidige tekst biedt de
OR overigens al een aantal mogelijkheden, zoals het opvragen van financiële informatie;
de ondernemer is verplicht de jaarrekening te vertrekken (artikel 31a lid 2 WOR), alsook
informatie omtrent werkzaamheden en resultaten (artikel 31a lid 1 WOR). Vanzelfsprekend
dient deze informatie een getrouw beeld van de positie van de onderneming te geven. De
OR kan hieruit de financiële positie opmaken en zo nodig nader actie ondernemen, om te
beginnen door in een overlegvergadering vragen te stellen en voorstellen te doen. Ik ben
van mening dat ook een curator deze verplichtingen jegens de OR moet nakomen, voor
zover dat mogelijk is.
8.6

WMCO; toepasselijkheid tijdens insolventie werkgever

De WMCO is van belang als er binnen een periode van drie maanden in één bepaald
werkgebied van UWV twintig of meer werknemers worden ontslagen.144 In de WMCO
wordt – in tegenstelling tot de WOR – wel uitdrukkelijk verwezen naar faillissement van
de werkgever. Deze wet, ingevoerd in 1976,145 was altijd al van toepassing bij surseance
en faillissement, maar het was nodig dit ten aanzien van ontslag van werknemers ten
gevolge van faillissement vanaf 1989 ook expliciet in deze wet te vast te leggen.146 In
het BBA werd toen in artikel 6 lid 2, aanhef en onder c, de uitzondering opgenomen, dat
voorafgaande toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding door de curator niet
meer noodzakelijk was als deze opzegging plaatsvond ten gevolge van het faillissement
van de werkgever. Omdat de WMCO in haar toepassingsbereik beperkt was tot gevallen
van opzegging van arbeidsovereenkomsten, waarvoor voorafgaande toestemming op grond
van het BBA nodig was, zou daarmee de verplichting voor de curator komen te vervallen
om te voldoen aan diens meldings- en overlegverplichtingen uit hoofde van de WMCO.
Uitdrukkelijk is toen in artikel 2 lid 3 WMCO opgenomen dat artikel 3 en 4 lid 1 en 2 van
deze wet ook in geval van faillissement van toepassing zijn.147
De bijzondere positie voor faillissement in BBA en WMCO, zoals hiervoor uiteengezet,
geldt niet voor surseance: daarvoor geldt dezelfde regeling als in de normale situatie,
dat wil zeggen die waarin van insolventie van de kant van de werkgever geen sprake is.
Het belang van de WMCO bij failliete werkgevers is om een aantal redenen relatief gering,
althans dat lijkt zo in de praktijk te worden ervaren.
Allereerst lijken curatoren zich niet altijd bewust van de meldingsplicht,148 of wordt er
wel gemeld, maar zien de vakorganisaties er geen been in hier veel energie in te steken
144 Zie Hufman 2015, p. 92 e.v. voor een iets uitgebreidere, algemene samenvatting van de werking
van de WMCO.
145 Wet van 24 maart 1976, Stb. 1976, 223.
146 Wet van 20 december 1988, Stb. 1988, 573.
147 In 1998 is de werkingssfeer van deze bepaling uitgebreid met toepasselijkheid op personen in
de schuldsaneringsregeling, welke aanvulling nogal academisch van aard is, nu het moeilijk
voorstelbaar is dat een natuurlijke persoon (lees: een eenmanszaak) meer dan 20 personen in
dienst heeft, laat staan dat deze vervolgens zou worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling.
148 In het faillissementsverslag waarin de curator verslag doet van het ontslag (van meer dan twintig
werknemers) wordt in veel gevallen met geen woord gerept over (nakoming van) de meldingsplicht.
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en beperken zij zich tot het bevestigen van de ontvangst van de schriftelijke melding, met
daarbij de mededeling aan de curator dat deze daarmee aan zijn meldingsverplichting had
voldaan. Een voorbeeld hiervan is de gang van zaken in het faillissement van DSB Bank N.V.,
waarbij uit de openbare verslaglegging valt op te maken dat de voor opzegging noodzakelijke
machtiging van de rechter-commissaris op de dag der faillietverklaring was gevraagd en
verleend, onmiddellijk gevolgd door de opzegging van de arbeidsovereenkomsten, terwijl
daarna pas aan de meldingsplicht is voldaan. Betwijfeld moet worden of dan nog sprake
is van tijdige raadpleging, zoals de wet in artikel 3 lid 1 voorschrijft. Overigens kiezen
vakorganisaties er soms – en klaarblijkelijk ook in het geval van DSB Bank – voor hun
verantwoordelijkheid op een minder formele manier in te vullen door bijvoorbeeld de
meldingsplicht te laten voor wat zij is, maar wel aanwezig te zijn bij het zgn. collectieve
intakegesprek dat UWV over het algemeen direct arrangeert, nadat er een grotere groep
werknemers door een curator is ontslagen. Bij grotere faillissementen plegen zij soms ook te
kiezen voor het onderhouden van contact met de curator in de vorm van periodiek overleg.
Een tweede reden voor curatoren het in de dagelijkse faillissementspraktijk niet nodig te
achten al te stipt aan hun meldingsverplichting te voldoen (waarbij de vakorganisaties er
als gezegd evenmin een al te groot punt van leken te maken) was gelegen in het volgende.
Een van de verworvenheden van de WMCO voor werknemers is de maand wachttijd die in
acht moet worden genomen voordat UWV de ontslagaanvragen in behandeling neemt. Deze
wachttijd gaat lopen nadat het voorgenomen collectieve ontslag op de voorgeschreven wijze
is gemeld. Dit leidt niet alleen tot een uitstel van eventueel ontslag en dus tot verlenging
van de arbeidsovereenkomsten met ten minste een maand, maar geeft partijen ook de
gelegenheid in betrekkelijke rust te spreken over de (opvang van de) gevolgen van het
ontslag voor de betrokken werknemers. Die wachttijd is echter bij faillissement niet aan de
orde, omdat bij ontslag ten gevolge van faillissement immers geen rol meer is weggelegd
voor UWV, en er dus niet gewacht hoeft te worden met het in behandeling nemen van
ontslagaanvragen. Voor de curator is het voldoende de rechter-commissaris te vragen om
een machtiging. Dit blijkt ook uit de formulering van artikel 5a lid 2 WMCO dat de wachttijd
expliciet niet van toepassing verklaart in geval van faillissement. In artikel 6 WMCO, waarin
is geregeld dat UWV ontslagaanvragen niet in behandeling worden genomen zolang niet
aan de meldings- en raadplegingsverplichting is voldaan, is zo'n expliciete uitzondering
niet opgenomen. Dat is echter ook niet nodig omdat het artikel geen betekenis heeft in
geval van faillissement, omdat geen voorafgaande toestemming van UWV behoeft te
worden verkregen voordat tot opzegging kan worden overgegaan.
Niet geheel zuiver is dan ook de kwalificatie van Schaink als zou artikel 6 WMCO in
faillissement 'een dode letter' zijn: artikel 6 is eenvoudigweg niet van toepassing op
collectief ontslag bij een gefailleerde werkgever, omdat er in dat geval geen verzoeken om
toestemming bij UWV (behoeven te) worden ingediend.149 Vakorganisaties moeten dus
wel geraadpleegd worden door de curator alvorens deze tot (collectief) ontslag overgaat,
maar de wachttijd hoeft vervolgens door de curator niet in acht te worden genomen.

149 Schaink, in SDU Commentaar Insolventierecht 2015, commentaar op art. 40 Fw, onderdeel C.2.
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Sinds 2012 bestaat op niet naleving van deze meldingsplicht bovendien een concrete
sanctie: de werknemer kan op grond van artikel 7 lid 1 WMCO de vernietiging van de
opzegging door de kantonrechter vorderen, of, bij wijze van alternatief, de kantonrechter
op grond van lid 2 vragen een billijke vergoeding aan hem toe te kennen. Voor de hoogte
daarvan wordt aangesloten bij artikel 7:671b lid 8 en 9 BW.150 Rechtspraak over schending
van deze bepaling en de toekenning van een billijke vergoeding is nog niet bekend. Schaink
zegt over de sanctie op niet-melding (aan vakorganisaties):
"Ofschoon schrijver dezes meent dat die sanctie niet past in het stelsel van de Faillissementswet
is het omwille van de zekerheid en het voorkomen van onnodige boedelkosten aan te bevelen
er mee rekening te houden, en dus in voorkomend geval de vakbonden te raadplegen. Dit
zal enige vertraging opleveren in de opzegging van de arbeidsovereenkomsten. Melding van
de reden hiervan aan het UWV is nodig, omdat anders in het kader van de uitvoering van
de Loongarantieregeling van art. 61 e.v. WW mogelijk een korting kan worden toegepast."151

Deze woorden ten spijt (de praktische aanbeveling van Schaink aan curatoren onderschrijf ik
overigens) mag niet onvermeld blijven dat het zeer expliciet de bedoeling van de wetgever
is de WMCO ook tijdens faillissement gedeeltelijk van kracht te laten zijn, namelijk wat
de meldingsplicht aan de werknemersorganisaties betreft.152 Daar kan dus moeilijk een
misverstand over bestaan, al heeft Schaink eerder al in 2012 omstandig betoogd dat met
name de vernietigingssanctie "in strijd komt met het in de Faillissementswet neergelegde
stelsel van instrumentele bevoegdheden, bij uitsluiting toegekend aan rechter-commissaris
en curator" en dat deze invalshoek "vermoedelijk (...) door de wetgever over het hoofd
is gezien".153 Ik wijs in dit verband opnieuw op het arrest van het Hof van Justitie van de
Europese Unie in Landsbanki, waarin is geoordeeld dat zelfs als onvermijdelijk is dat de
arbeidsovereenkomsten eindigen de raadplegingsverplichting bestaat, alsmede dat ook
een functionaris als een curator deze verplichting heeft na te komen.154
Opmerkelijk is nog wel dat de sanctie van artikel 7 (vernietiging opzegging of billijke
vergoeding), niet alleen door de kantonrechter kan worden opgelegd als de curator niet aan
de meldingsplicht heeft voldaan (aldus artikel 7 lid 1 aanhef en onder a.), maar ook indien
(onder b.) hij "de belanghebbende verenigingen van werknemers en de ondernemingsraad,
niet heeft geraadpleegd".155 Dat hierbij ook de ondernemingsraad werd genoemd, bracht
Zaal en Bouwens tot de verstrekkende conclusie dat ook niet-raadpleging van de OR de
mogelijkheid aan de individuele werknemer geeft naar de kantonrechter te stappen en
te verzoeken om de opzegging te vernietigen en een billijke vergoeding toe te kennen.156

150 Aanvankelijk stond de verwijzing naar artikel 7:671 lid 8 en 9 BW letterlijk in het Wwz-voorstel
voor artikel 7 WMCO lid 2, zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, 2, p. 22-23, maar zonder duidelijke
toelichting is deze zinsnede uit de tekst van de wet verdwenen. Aangenomen mag worden dat
de verwijzing nog wel van kracht is, zie ook Van Slooten, in T&C Arbeidsrecht, artikel 7 WMCO,
aant. 2.
151 Schaink, in SDU Commentaar Insolventierecht 2015, artikel 40 Fw, aantekening C.2.
152 Kamerstukken II 1987/88, 19810, nr.9 (nota van wijziging met toelichting).
153 Schaink 2012, p. 28.
154 HvJ EU 3 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:119, JAR 2011/93, m.nt. Peters (Landbanski).
155 Bij een volgende wetswijziging zou de overbodige komma kunnen worden verwijderd.
156 Zaal 2014, p. 251, Bouwens ARA 2018/1. p. 30.
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Ik betwijfel of dat juist is. Uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden dat hier niet lang bij
stilgestaan is, in ieder geval niet voor wat betreft de situatie dat een werkgever in staat
van faillissement verkeert, noch dat expliciet beoogd werd een nieuwe, extra sanctie op
niet-naleving van de WMCO te leggen. Er zijn in de Tweede Kamer wel vragen over de
positie van de OR gesteld, waarop de minister als volgt reageerde:
"Het feit dat de ondernemingsraad moet zijn geraadpleegd is niet nieuw. Dat geldt ook nu al
op grond van de huidige bepalingen van de WMCO. Verwezen wordt in dit verband naar het
huidige artikel 6, tweede lid. Hierin is bepaald dat het UWV verzoeken om toestemming niet
in behandeling neemt als de ondernemingsraad niet is geraadpleegd en daartoe op grond
van de Wet op de ondernemingsraden wel een verplichting bestaat." (...) De regering meent
dat dit voorschrift zich goed verhoudt tot artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.
Op grond daarvan is de werkgever gehouden advies te vragen aan de ondernemingsraad
over verschillende zaken die op zichzelf tot ontslag van werknemers kunnen leiden. Het
ligt dan ook niet in de rede om ontslagaanvragen in behandeling te nemen als ondanks de
daartoe bestaande wettelijke verplichting op grond van de Wet op de ondernemingsraden,
de ondernemingsraad niet is geraadpleegd als bedoeld in deze wet."157

Artikel 6 lid 2 WMCO (oud) (dat in de huidige vorm ook nog voorschrijft dat UWV ontslagaanvragen niet in behandeling neemt als de werknemersorganisaties en de OR niet
zijn geraadpleegd) was echter niet van toepassing in faillissement, zo is eerder vastgesteld
(mede in het licht van artikel 5a WMCO). Mijns inziens kan hieruit worden geconcludeerd
dat de wetgever niet beoogd heeft op het enkele niet-raadplegen van de OR de sanctie te
leggen als bedoeld in artikel 7 WMCO, al is de woordkeuze van dat artikel op zijn minst
verwarrend en – in geval van faillissement – mogelijk zelfs onjuist.
Daarnaast is het de vraag, zo is uitgebreid aan de orde geweest in dit hoofdstuk, in welke
mate de curator nu precies gebonden is aan artikel 25 WOR; dit kan afhankelijk van de
concrete situatie verschillen. Dat betekent dat rechtsonzekerheid kan ontstaan: als curatoren
wel de bonden informeren en raadplegen maar geen advies vragen aan de OR (omdat
zij menen dat er in het concrete geval geen adviesrecht bestaat) bestaat er dus voor alle
individuele werknemers een latent beroep op de vernietigbaarheid van de opzegging door
de curator. Dat is een consequentie die veel verder gaat dan de WOR zelf voorschrijft en
zich ook moeilijk verdraagt met het medezeggenschapsrecht in de WOR dat uitsluitend
rechten aan ondernemingsraden en niet aan individuele werknemers toebedeelt.
De melding door de curator is overigens qua inhoud beperkter dan een melding buiten
faillissement, omdat alleen hetgeen in artikel 4 lid 1 en 2 WMCO is voorgeschreven moet
worden nageleefd; artikel 4 lid 6 WMCO bepaalt immers dat de leden 3 tot en met 5 van
dat artikel niet van toepassing zijn in faillissement. Wel moet een curator dus opgave doen
van de overwegingen die tot het besluit hebben geleid (lid 1) en onder meer aangeven
om wie het gaat en welke selectiecriteria zijn gehanteerd (lid 2). Nu in de praktijk veelal
alle werknemers worden opgezegd, is het nakomen van deze verplichtingen niet al te
ingewikkeld en tijdrovend. De indruk bestaat dat de vakorganisaties geen al te grote rol in
dit opzicht opeisen. Ik zou niettemin menen dat vakorganisaties hun taak adequaat dienen
te vervullen. In dit kader is het van belang te wijzen op het doel van de raadpleging van
157 Kamerstukken II 2010/11, 32718, nr. 3.
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vakorganisaties door de curator. De raadpleging als bedoeld in de WMCO heeft ten doel,
zo mag uit artikel 3 lid 3 afgeleid worden, dat gezocht wordt naar mogelijkheden 'om de
collectieve ontslagen te voorkomen of in aantal te verminderen' alsook naar mogelijkheden
'de gevolgen ervan te verzachten, door het nemen van sociale begeleidingsmaatregelen, meer
bepaald om bij te dragen tot de herplaatsing of omscholing van de ontslagen werknemers'.
Het is evident dat bij een deconfiture van de werkgever dergelijke mogelijkheden beperkt
zullen zijn, maar een zeker belang bij onderzoek naar deze mogelijkheden hebben de
werknemers en daarmee ook de vakorganisaties wel degelijk. Mede in het licht van het
Sigmacon-II arrest158 dient de curator ook de maatschappelijke belangen, waaronder die van
de werkgelegenheid bij de uitvoering van zijn taak te betrekken; het is derhalve zaak dat
vakorganisaties hierin niet laconiek zijn, maar de curator dwingen het overleg aan te gaan.
Het belang van de WMCO voor werknemers van een failliete werkgever is al met al
betrekkelijk gering, maar zeker niet geheel absent. Een curator dient zijn verplichtingen
op adequate wijze na te komen, ook die ten opzichte van de werknemers en de hun
vertegenwoordigende organen. Daaronder valt zonder twijfel ook de meldingsverplichting
met het oog op een tijdige raadpleging van de vakorganisaties.
In geval van surseance is hoe dan ook onverkorte toepassing van de WMCO, inclusief de
maand wachttijd aangewezen. Dat mag al afgeleid worden uit het feit dat de WMCO op
meerdere plaatsen expliciet doch uitsluitend voorziet in een uitzondering voor faillissement en niet voor surseance. Ook mag niet al te snel worden aangenomen dat op grond
van eisen van redelijkheid en billijkheid soepel(er) door vakorganisaties moet worden
omgegaan met de WMCO-verplichtingen tijdens surseance. De bewindvoerder heeft te
allen tijde de mogelijkheid omzetting in faillissement aan te vragen, waardoor alsnog de
wachttijd komt te vervallen. Dat laatste draagt wel bij aan de voor een ondernemer en
bewindvoerder welhaast onvermijdelijke vervolgstap na surseance: faillissement. Er valt
iets voor te zeggen surseance aantrekkelijker te maken ten opzichte van faillissement,
hetgeen uiteindelijk gunstiger zou kunnen zijn voor schuldeisers, die vaak met lege
handen achterblijven na faillietverklaring van hun debiteur. In dat kader wijs ik op het
eerder aangehaalde concept wetsvoorstel van specialisatievereniging INSOLAD dat een
grondige wijziging van surseance behelst, waaronder ook de verkorting van de wachttijd
van artikel 5a WMCO van een maand tot een week in geval van surseance; voorts is niet
UWV, maar de rechter-commissaris het bevoegde gezag als bedoeld in de zin van deze
wet, aldus het voorstel.159
8.7
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Enquêterecht

De werknemersorganisaties hebben het zgn. enquêterecht, op grond waarvan zij de Ondernemingskamer kunnen vragen een of meer personen te benoemen die overgaan tot het
instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon,
158 HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 m.nt. WMK (Sigmacon II).
159 Voorstel van 30 januari 2015, met toelichting, gepubliceerd op de website van Insolad:
www.insolad.nl/publicaties.
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hetzij in de gehele omvang daarvan, hetzij met betrekking tot een gedeelte of een bepaald
tijdvak, aldus artikel 2:345 en 347 BW. Dat recht strekt zich ook uit tot ondernemingen
die zich (inmiddels) in staat van faillissement bevinden,160 en kan met name geschikt
zijn als het vermoeden bestaat dat sprake is van misbruik van faillissement, bijvoorbeeld
als dat alleen of hoofdzakelijk is aangevraagd om arbeidsrechtelijke bescherming van
werknemers te omzeilen. Volgens Willems maakt ook het instrumentarium dat de te
benoemen onderzoekers tot hun beschikking hebben (toegang tot de boeken en overige
bescheiden) dit middel geschikt om oneigenlijk gebruik van faillissement aan de kaak te
stellen.161 Een (problematische) factor van belang kan gevormd worden door de aanzienlijke
kosten die aan een enquêteprocedure zijn verbonden. Op grond van artikel 2:350 lid 3 BW
komen deze voor rekening van de rechtspersoon, maar in geval van faillissement kan de
curator beslissen deze niet voor rekening van de boedel te laten komen, aldus de Hoge
Raad in 2005.162 Dat betekent dat een verzoeker, zoals een werknemersorganisatie, deze
kosten zelf dient te dragen. Daarnaast suggereert de Hoge Raad in genoemd arrest nog de
volgende, alternatieve oplossing:
"Ook kunnen de in art. 69 Fw genoemde personen (daaronder valt onder meer "ieder der
schuldeisers", waartoe in ieder geval individuele werknemers kunnen worden gerekend, JvdP)
proberen een bevel van de rechter-commissaris aan de curator uit te lokken om een boedelbijdrage beschikbaar te stellen. De Ondernemingskamer heeft te dien aanzien echter
geen taak, evenmin als ten aanzien van de vraag of het gaat om een verbintenis ten gevolge
waarvan de boedel is gebaat (art. 24 Fw). Opmerking verdient hierbij nog dat de belangen die
een faillissementscurator behoort te behartigen niet noodzakelijkerwijs samenvallen met de
belangen van diegenen die bevoegd zijn een verzoek als bedoeld in art. 2:345 BW te doen."

Een tweede vraag is dan of een enquêteprocedure ook betrekking kan hebben op het
beleid van de curator, oftewel op het beleid van de curator en de gang van zaken tijdens
het faillissement. Willems heeft daarover gezegd dat als sprake is van voortzetting van
de onderneming (waarbij hij expliciet naar artikel 98 Fw verwees), dan niet valt in te zien
waarom het beleid tijdens die fase niet onderwerp van een enquête zou kunnen zijn,163 en
Zaal gaat hier voorzichtig in mee.164 Van Mierlo echter heeft het tegendeel betoogd vanuit
de stelling dat het handelen van de curator uitsluitend door het faillissementsrecht wordt
beheerst.165 Ik ben van mening dat zodra sprake is van enigerlei vorm van voortzetting
van de onderneming, hetgeen niet per se voortzetting in de zin van artikel 98 Fw hoeft
te zijn (en dus ook gevallen van langdurige, geleidelijke liquidatie kan betreffen) sprake
is van beleid, en derhalve dat dit beleid voorwerp moet kunnen zijn van onderzoek in de
hier bedoelde zin. Bovendien is het denkbaar dat sprake is van een voorbereide doorstart,
onder toeziend oog van hetzij een beoogd curator, hetzij een bewindvoerder, die al direct
na het uitspreken van het faillissement gevolgd wordt door een door de curator bezegelde
transactie. De periode van onderzoek moet dan betrekking kunnen hebben op een periode die
160 HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466 (OGEM-II) en HR 26 juni 2009, JOR 2009/193. In laatstgenoemd
arrest geeft de Hoge Raad aan dat hij geen reden ziet terug te komen op het OGEM-arrest uit
1990; zie hierover ook Zaal 2014, p. 248.
161 Willems, SR 2000-7/8.
162 HR 24 juni 2005, NJ 2005, 382.
163 Willems, TvI 2004/53.
164 Zaal 2014, p. 249.
165 Van Mierlo, Ondernemingsrecht 2005/138.
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zich uitstrekt van een moment vóór de faillietverklaring tot het moment van de overdracht
van de onderneming. Voor het geval een curator de activiteiten direct na zijn benoeming
staakt en zich louter richt op de liquidatie is naar mijn mening de enquêteprocedure
niet bedoeld (maar in die gevallen zal daaraan in de regel weinig behoefte bestaan bij
werknemersorganisaties).
8.7.2

SER Fusiegedragsregels

De Fusiegedragsregels van de SER166 zijn relevant in geval van overdracht van de onderneming
door de bewindvoerder respectievelijk de curator tijdens surseance en faillissement167 en
verdienen daarom aandacht in dit hoofdstuk.
De Fusiegedragsregels zijn sinds de eerste vaststelling in 1970 een aantal malen herzien.
In 2000 is gekozen voor bescherming van de belangen van werknemers bij fusies in de
hier bedoelde zin en is onder meer aangesloten bij het begrippenkader van de WOR en
boek 2 BW.168 De huidige versie is in 2015 vastgesteld.169
De Fusiegedragsregels hebben geen (directe) wettelijke grondslag; de vaststelling ervan valt
onder de algemene, richtinggevende taak van de SER zoals opgenomen in art. 2 Wet SER.170
Hierin wordt de SER opgedragen een in het algemeen belang dienende werkzaamheid van
het bedrijfsleven te bevorderen en de belangen van het bedrijfsleven en de mensen die
daarin werken te behartigen. De SER-Fusiegedragsregels 2015 kunnen worden beschouwd
als de neerslag van een breed gedragen opvatting over de rol van stakeholders bij fusies en
zijn gebaseerd op de bereidheid van het Nederlandse bedrijfsleven om de regels vrijwillig
na te leven.171
Het ontbreken van een wettelijke grondslag betekent geenszins dat de Fusiegedragsregels
eenvoudigweg genegeerd kunnen worden. Schending van de Fusiegedragsregels kan in
juridische vervolgprocedures een rol spelen bij een onrechtmatigedaadsactie van 6:162 BW
gevolgen hebben voor de toets op grond van de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8
en 6:248 BW. Voorts is denkbaar dat de Ondernemingskamer in het kader van de hiervoor
besproken enquêteprocedure het niet-naleven van de Fusiegedragsregels mee weegt, in

166 Voluit: SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook wel SER Fusiecode genoemd, laatstelijk door
de SER herzien op 18 september 2015 (Stcrt. 2015, 31544).
167 Zaal 2014, p. 250.
168 SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, Stcrt. 2001, 175, p. 23.
169 Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: Schutte-Veenstra, in T&C Arbeidsrecht,
commentaar op SER-Fusiegedragsregels 2015, inleidende opmerkingen, aant. 3.
170 Ondanks aanbevelingen van de SER heeft het kabinet bij de totstandkoming van het SER-besluit
Fusiegedragsregels 2000 geen wettelijke grondslag aan de regels willen geven, nu deze vorm van
zelfregulering gebaseerd was op vrijwilligheid en zich bovendien geen onaanvaardbare situaties
voordeden.
171 Schutte-Veenstra, in T&C Arbeidsrecht, commentaar op SER-Fusiegedragsregels 2015, inleidende
opmerkingen, aant. 4 e.v.
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het oordeel over het al dan niet bestaan van 'gegronde redenen om aan een juist beleid of
juiste gang van zaken te twijfelen', als bedoeld in artikel 2:350 BW.172
Er is onder meer sprake van een fusie bij 'verkrijging of overdracht van de zeggenschap,
direct of indirect, over een onderneming of een onderdeel daarvan (...)', aldus artikel 1
lid 1 aanhef en sub e. Fusiegedragsregels. Dat is een ruime definitie, waaronder ook de
doorstart c.q. overdacht van een deel van de onderneming door de curator aan een overnemer dient te worden geschaard. De regels zijn vervolgens alleen van toepassing als bij
tenminste een van de twee betrokken ondernemingen (koper en verkoper) 50 personen in
dienst zijn (artikel 2 lid 1). De kernbepaling van de Fusiegedragsregels is vervolgens in de
artikelen 3 en 4 te vinden waarin is bepaald dat, voordat openbare mededeling over een
fusie wordt gedaan (artikel 3) of überhaupt overeenstemming wordt bereikt (artikel 4),
de werknemersorganisaties moeten worden geïnformeerd. Met name artikel 4 bevat vrij
vergaande verplichtingen jegens de bonden: deze worden onder meer in de gelegenheid
gesteld hun oordeel over de voorgenomen fusie te geven vanuit het gezichtspunt van de
in de onderneming werkzame personen (artikel 4 lid 4) en daarbij dient aandacht besteed
te worden aan eventuele maatregelen 'tot het voorkomen, wegnemen of verminderen van
eventuele nadelige gevolgen voor de in de onderneming werkzame gevolgen.'
Deze paragraaf begon met de constatering dat de regels van toepassing zijn voor overnames tijdens insolventie van de werkgever. Nuancering is daarbij op zijn plaats, omdat in
artikel 2 lid 3 aanhef onder b in zijn algemeenheid is bepaald dat de Fusiegedragsregels
niet gelden, indien 'de fusie berust op het personen-, familie-, faillissements- of erfrecht.'
In de toelichting van de SER is daaraan echter toegevoegd:
"Indien de curator of bewindvoerder overgaat tot overdracht van de onderneming zijn de
Fusiegedragsregels wel van toepassing."173

Hoe valt dit met elkaar te rijmen? De voormalige Commissie voor Fusieaangelegenheden
(nu: Geschillencommissie) heeft zich hier in het verleden meermaals over uitgesproken
en maakt daarbij een onderscheid tussen de situatie dat de curator direct alle activiteiten
staakt en de onderneming liquideert (dan: de Fusiegedragsregels zijn niet van toepassing)
en de situatie dat de curator de onderneming of delen daarvan going-concern verkoopt
(dan: wel toepasselijkheid).174

172 Zie (ten aanzien van de Fusiegedragsregels uit 1975): Hof Amsterdam 3 december 1987, weergegeven in: HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466 (OGEM-II). Uitgebreider: Schutte-Veenstra, in T&C
Arbeidsrecht, commentaar op SER-Fusiegedragsregels 2015, inleidende opmerkingen.
173 De zinsnede stond in het besluit tot vaststelling van de SER Fusiegedragsregels 2000, van 17 maart
2000, p. 9 en is ongewijzigd gehandhaafd in de huidige artikelsgewijze toelichting van de SER
op de SER-Fusiegedragsregels, p. 32, die is gepubliceerd op www.ser.nl, Schutte-Veenstra, in T&C
Arbeidsrecht, commentaar op SER-Fusiegedragsregels 2015, inleidende opmerkingen, aant. 4.
174 Zie daarvoor de SER-uitgave Fusiegedragsregels 1975, Commentaar, te vinden op www.ser.nl,
waarin op p. 101-107 uitspraken over dit specifieke onderwerp van voorganger van de huidige
Geschillencommissie, de Commissie voor Fusieaangelegenheden, zijn samengevat. Uit het verslag
met uitspraken over de periode 2002-2014 kan worden opgemaakt dat over dit onderwerp
geen beslissingen meer zijn genomen door de Geschillencommissie (zie: Geschillencommissie
Fusiegedragsregels 2002-2014, oktober 2014, uitgave SER, www.ser.nl).
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In een van de uitspraken overweegt de Commissie ten aanzien van een doorstart na
faillissement, onder verwijzing naar eerdere uitspraken, het volgende:
"Beslissend voor de toepasselijkheid van de code is het antwoord op de vraag of activa
van de betreffende onderneming door de verwerver worden verkregen als een zodanig
samenhangend geheel, dat deze de met die activa uitgeoefende ondernemingsactiviteiten
als een werkzaam organisatorisch verband kan handhaven en/of voortzetten."

En:
"Dit houdt in dat de fusiecode geen uitzondering maakt voor het geval van faillissement.
Verkrijging van zeggenschap in de zin van artikel 14 (nu geregeld in artikel 1, JvdP) is niet
afhankelijk van de vraag of de artikelen 1639aa en volgende van het B.W (het huidige 7:662
e.v. BW, JvdP) van toepassing zijn. Immers, ook voor de invoering van die artikelen kon
de fusiecode op de verwerving van de activiteiten van een onderneming of een gedeelte
daarvan van toepassing zijn."

Dit brengt mee dat indien een bepaalde transactie binnen de werkingssfeer van de code
valt, de fusie moet worden gemeld en de vakbonden de gelegenheid moeten krijgen hun
mening te geven; er is geen sprake van een goedkeuringsrecht. Wel van wezenlijk belang
voor de medezeggenschap is dat artikel 4 lid 7 voorschrijft dat betrokken partijen (lees:
curator en werknemersorganisaties) de betrokken ondernemingsraden in de gelegenheid
kennis te nemen van het oordeel van de werknemersorganisaties, 'opdat die ondernemingsraden daarmee rekening kunnen houden bij het uitbrengen van een advies als bedoeld in
artikel 25 WOR'. De bedoeling hiervan is een zekere mate van afstemming te waarborgen
tussen de verschillende medezeggenschapstrajecten.175 Ook is hiermee de volgorde van
raadpleging welbewust vastgesteld: eerst de vakorganisaties, daarna de OR. Overigens
staat het de OR vrij niet te wachten op de visie van de vakorganisaties.
8.7.3

Artikel 7:665a BW en het recht op informatie

Deze regels verplichten een werkgever in het geval er geen OR of PVT is ingesteld de
individuele werknemers te informeren in geval van een overname die als overgang van
onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW kan worden gekwalificeerd over onder
meer de reden van de overgang, de juridische, economische en sociale gevolgen van de
overgang voor de werknemers en de maatregelen die ten aanzien van die werknemers
zijn overwogen. Dit kan dus gaan om ondernemingen met minder dan 50 werknemers,
maar ook grotere ondernemingen die om andere redenen geen OR hebben ingesteld. Strikt
genomen valt dit artikel derhalve buiten het kader van de medezeggenschap in de in dit
hoofdstuk bedoelde zin, maar tegelijkertijd is het er nauw mee verbonden, omdat deze
regeling in de Nederlandse wet een gevolg is van de verplichting die voortvloeit uit artikel 7
van EU-richtlijn betreffende overgang van onderneming die bepaalde informatierechten
aan (groepen) werknemers toekent. De uit de richtlijn voortvloeiende verplichting geldt
ten aanzien van alle werknemers, maar was in Nederland alleen geïmplementeerd ten
aanzien van ondernemingen met een OR of een PVT; met invoering van dit wetsartikel in
175 Schutte-Veenstra, in T&C Arbeidsrecht, commentaar op SER-Fusiegedragsregels 2015, inleidende
opmerkingen, aant. 8.
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2002 is in deze lacune voorzien.176 Dit artikel geldt ook tijdens faillissement. Weliswaar is
in artikel 7:666 bepaald dat de regels omtrent overgang van onderneming niet gelden als
de overgang een gevolg is van faillissement, maar daarin wordt uitdrukkelijk verwezen
naar (slechts) de artikelen 7:662 tot en met 665 BW en is dit artikel dus niet genoemd.
Dat betekent dat ook op curatoren in kleinere faillissementen een verplichting rust jegens
werknemers. Er is bewust voor gekozen dit artikel niet in de WOR op te nemen, kennelijk
om de geschillenregeling van artikel 36 WOR hier niet van overeenkomstige toepassing
op te laten zijn.177 Wel is in de wetsgeschiedenis aan de orde geweest dat schending van
deze bepaling tot een onrechtmatige daad jegens de werknemers leidt.178 Dat zou dan ook
gelden voor de curator. De schadevergoeding zou dan een boedelschuld opleveren, nu
het gaat om schending van de curator van een (wettelijke) verplichting c.q. verbintenis.179
Vraag is natuurlijk wel wat de schade is die werknemers lijden, maar dat curatoren deze
verplichting dienen na te komen is evident.
8.8

Conclusies en aanbevelingen

Bezien vanuit medezeggenschapsrechtelijk perspectief zou de OR idealiter zijn taak, inclusief
alle bijbehorende rechten en verplichtingen, ook altijd in volle omvang moeten kunnen
uitoefenen indien sprake is van (dreigende) insolventie. Dat is echter geen reële wens, zeker
niet na faillietverklaring van de onderneming. De spelregels veranderen daardoor, onder
meer omdat de taak van de curator, anders die van de ondernemer buiten faillissement,
primair gericht is op de belangen van de gezamenlijke schuldeisers en maximalisering van
de opbrengst. Er mag echter wel onderscheid gemaakt worden tussen de situatie waarin
de curator onmiddellijk de activiteiten staakt en overgaat tot liquidatie van de activa
(dan is er niet of nauwelijks nog een rol voor de OR) en de gevallen waarin de curator de
onderneming voortzet, al dan niet voor langere tijd en/of werkt aan voortzetting van de
activiteiten van de gefailleerde onderneming via een doorstart (dan wel een prominentere
rol voor de OR). Deze grens is echter niet altijd even duidelijk te trekken en dat vraagt om
een flexibeler medezeggenschaprecht met een evenzeer flexibeler doelstelling van de OR.
Doelstelling is dat voor zover mogelijk de OR zo veel mogelijk in de besluitvorming wordt
betrokken, hetgeen ook aansluit bij verplichtingen die voortvloeien uit Europese regelgeving.
Het voornaamste bezwaar tegen volledige handhaving van alle medezeggenschapsrechten bij
insolventie wordt, zo kan uit het voorgaande worden geconcludeerd, gevormd door de tijd
die gemoeid is met een complete respectering van alle verplichtingen en de bijbehorende
termijnen: die tijd ontbreekt vaak indien een onderneming op omvallen staat of indien
een bewindvoerder of curator razendsnel moet handelen met het oog op bijvoorbeeld
een doorstart. In zulke gevallen zal niet altijd onmiddellijk een overlegvergadering met
de voltallige OR kunnen worden belegd (artikel 25 lid 4 WOR). Ook het gunnen van een
behoorlijke termijn voor het geven van advies, inclusief bijvoorbeeld het inschakelen van
een deskundige, kan soms niet aanvaardbaar zijn. Vaak zal ook de opschortingstermijn
176 Wet van 18 april 2002, Stb 215, Kamerstukken II 2001/02, 27469; zie Beltzer, in T&C Arbeidsrecht,
artikel 7:665a BW, aant. 1.
177 Beltzer, in T&C Arbeidsrecht artikel 7:665a BW, aant. 1.
178 Kamerstukken II 2000/01, 27469, nr. 5, p. 9.
179 HR 19 april 2013, NJ 2013, 291, m.nt. Verstijlen, JOR 2013/224, m.nt. Boekraad (Koot/Tideman q.q.).
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van artikel 25 lid 6 WOR niet kunnen worden afgewacht, laat staan de afloop van de
beroepsprocedure bij de Ondernemingskamer.
Hier botsen dus belangen: het belang bij nakoming van medezeggenschapsrechten versus
belangen van betrokkenen bij een snelle sanering c.q. reddingsoperatie. Hoe kan dit worden
opgelost? Allereerst mag naar mijn overtuiging bij een afweging van de botsende belangen
niet te snel doorslaggevend gewicht worden toegekend aan het belang van de gezamenlijke
schuldeisers bij snelle(re) actie. Enige flexibiliteit bij degene die met hun belangen is belast,
de curator, is vereist en ook haalbaar. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de zorgvuldigheid,
die geenszins uitsluit dat voortvarend door de betrokkenen kan worden gehandeld. Mijn
voorstel is daarom om de volgende aanpassingen in de WOR door te voeren.
Aan artikel 25 lid 1 zou de volgende tekst kunnen worden doorgevoerd (waarbij gemakshalve wordt verondersteld dat de WCO I door de Eerste Kamer ongewijzigd is aanvaard):
"1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit
te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot:
(...)
o. het doen van een verzoek als bedoeld in art. 363 lid 1 Fw of het doen van aangifte tot
faillietverklaring van de onderneming."

En aan artikel 25 een nieuw zevende lid wordt toegevoegd:
"7. De in lid 6 genoemde termijn bedraagt een week indien het een voorgenomen besluit
als bedoeld in lid 1 aanhef en sub o. van dit artikel betreft, of de onderneming in staat van
faillissement is verklaard. Voornoemde termijn wordt in geval van faillissement van de
onderneming voorts verkort tot twee werkdagen indien in de vier weken voorafgaand aan
de faillietverklaring sprake is geweest van een aanwijzing als bedoeld in artikel 363 lid 1
Fw en indien tenminste eenmaal voorafgaand aan het faillissement een overlegvergadering
over het voorgenomen besluit heeft plaatsgevonden tussen de ondernemer, de beoogde
curator(en) en de ondernemingsraad."

Met deze wijzigingen wordt voorzien in een verkorte wachttijd, maar komt tevens vast te
staan dat voor het verzoek tot aanwijzing van een beoogd curator en voor de aanvraag van
het eigen faillissement een verkort adviestraject moet worden doorlopen. Bovendien gaat
van dit voorstel een stimulans uit voor de ondernemer in de stille voorbereidingsfase de OR
verder te betrekken in de gang van zaken, door een overlegvergadering te houden, omdat
daarmee een verdere verkorting van de termijn (van een week naar twee dagen) wordt
bewerkstelligd. Ik ben niet voor afschaffing van het beroepsrecht, omdat de verplichting
advies te vragen dan te snel een papieren tijger dreigt te worden. Wel verwacht ik dat de
redelijkheid en billijkheid sterke invloed op de houding van (ook) de OR zullen hebben.
Voorts wordt met dit voorstel eventuele onduidelijkheid na de DA-beschikking weggenomen:
ook in geval van faillissement van de werkgever dient de OR te worden geraadpleegd.
Het bezwaar tegen consultatie van de OR vanwege de vertrouwelijkheid van de betreffende
materie, acht ik reeds in voldoende mate ondervangen door de huidige regels.
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Een ander belangrijk bezwaar tegen onverkorte toepassing van – in dit geval – het toekennen
van een adviesrecht aan de OR ten aanzien van het voornemen van de werkgever surseance
respectievelijk het eigen faillissement aan te vragen, wordt gevormd door het feit dat zich
dan in feite twee verschillende rechterlijke instanties over hetzelfde onderwerp buigen, te
weten de rechtbank over het verzoek van de werkgever en de Ondernemingskamer over
het beroep van de OR tegen het besluit om surseance of faillissement aan te vragen. Dit
bezwaar acht ik niet overtuigend. De door deze twee rechterlijke instanties aan te leggen
toetsen zijn niet identiek. De rechtbank dient eenvoudigweg na te gaan of de werkgever
in de toestand verkeert te hebben opgehouden te betalen (waarbij aan de orde kan komen
of de betreffende bevoegdheid door de werkgever wordt misbruikt, dan wel dat sprake is
van onrechtmatig handelen, bijvoorbeeld omdat regels van ontslagbescherming worden
omzeild), terwijl de Ondernemingskamer moet beoordelen of de ondernemer in redelijkheid
bij een afweging van de wederzijdse belangen tot zijn besluit had kunnen komen. Dat is
een marginale toets, die uitsluitend in bepaalde gevallen (zoals: de ondernemer heeft geen
advies gevraagd waar dat wel moest, of: de ondernemer handelt in strijd met toezeggingen
die aan de OR zijn gedaan), die de ondernemer, respectievelijk de curator in eigen hand
heeft. Daar komt bij dat het oordeel van de Ondernemingskamer in de regel ruimschoots
volgt nadat de rechtbank over de faillietverklaring en het verzet heeft geoordeeld, zodat
tegenstrijdige beslissingen, althans tegenstrijdige uitkomsten, niet snel zullen voorkomen.
Een alternatieve benadering, waarvoor geen wetswijziging nodig is, is de volgende. Ik heb
geconstateerd, dat de WOR mijns inziens wel degelijk voorziet in een adviesrecht voor
de OR, zowel tijdens insolventie, alsook in de daaraan voorafgaande periode, inclusief de
aanvraag van surseance of eigen faillissement. Dit kan het uitgangspunt blijven. De eisen
van redelijkheid en billijkheid (als bedoeld in zowel artikel 2:8 BW als artikel 6:2 BW)
bepalen vervolgens per geval in hoeverre van de ondernemer in redelijkheid mag worden
verwacht alle medezeggenschapsrechten van de werknemers te respecteren. Factoren die
daarbij een rol spelen zijn:
● de mate waarin formeel en/of informeel overleg heeft plaatsgevonden tussen ondernemer en OR;
● de mate waarin de OR al in een eerder stadium is geïnformeerd;
● de mate waarin de OR signalen heeft afgegeven begrip voor de situatie en de te nemen
besluiten te hebben;
● de (ernst van de) gevolgen als er bijvoorbeeld wel overleg zou plaatsvinden en/of
advies zou worden afgewacht;
● de bereidheid van de OR zich flexibel op te stellen ten aanzien van de termijn waarop
overleg kon plaatsvinden en waarop advies kon worden gegeven;
● de spoedeisendheid van de besluitvorming; bijvoorbeeld: had de ondernemer (gedurende insolventie: de bewindvoerder/curator) een reële mogelijkheid voor een
alternatieve aanpak?
● de opstelling van derden, met name kandidaat-kopers, inclusief de eventuele mogelijkheid bijvoorbeeld aan transacties de voorwaarde te verbinden dat de OR positief
zou adviseren;
● de reden van de financiële problemen van de werkgever (vermijdbaarheid en verwijtbaarheid);

318

Conclusies en aanbevelingen

8.8

●● de personele gevolgen van het besluit;
●● de belangen van de (overige) schuldeisers;
●● de bedrijfseconomische situatie in het algemeen en de betreffende marktsituatie in
het bijzonder;
●● het algehele financiële belang, in relatie tot de omvang van de onderneming.
Met het uitgangspunt dat het medezeggenschapsrecht, zij het gemitigeerd, van toepassing
blijft op insolventiegerelateerde situaties, wettelijke uitzonderingen daargelaten, kan
de toets van de redelijkheid en billijkheid de inhoud en omvang van die medezeggenschapsrechten tot aanvaardbare proporties terugbrengen, een en ander afhankelijk van
de omstandigheden van het geval.
Overige regelgeving, zoals de WMCO, het enquêterecht van Boek 2 BW en de SER Fusiegedragsregels 2015 bieden met name de werknemersorganisaties middelen om de belangen
van werknemers op zijn minst onder de aandacht van de curator te brengen. Alleen al
het gesprek aangaan en van gedachten wisselen over de gevolgen van de verschillende
scenario's voor de werknemers is een essentieel onderdeel van medezeggenschap en
kan leiden tot verbetering van de positie van werknemers. Het lijkt goed dat dit besef
doordringt tot zowel curatoren en rechter-commissarissen als tot ondernemingsraden
en werknemersorganisaties.
In aanvulling op artikel 25 lid 1 van de WOR wordt de OR door de ondernemer in de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot het
doen van aangifte tot faillietverklaring van de onderneming of het doen van een verzoek
als bedoeld in art. 363 lid 1 van deze wet.
De in artikel 25 lid 6 WOR genoemde termijn bedraagt een week indien het een voorgenomen besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel betreft, of de onderneming in staat van
faillissement is verklaard. Voornoemde termijn wordt in geval van faillissement van de
onderneming verder verkort tot twee werkdagen indien in de vier weken voorafgaand aan
de faillietverklaring sprake is geweest van een aanwijzing als bedoeld in artikel 363 lid 1
en indien er tenminste eenmaal voorafgaand aan het faillissement een overlegvergadering
over het voorgenomen besluit heeft plaatsgevonden tussen de ondernemer, de beoogde
curator(en) en de OR.
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9.1

De onderzoeksvragen

Dit promotieonderzoek is begonnen met het formuleren van de onderzoeksvragen:
1. Wat zijn in geval van insolventie van een werkgever de relevante Nederlandse regels
op het gebied van enerzijds het arbeidsrecht en anderzijds het insolventierecht en wat
is de ratio achter deze regels?
2. In hoeverre leidt insolventie van een werkgever, bezien in het licht van de daarop van
toepassing zijnde arbeidsrechtelijke en insolventierechtelijke regelgeving, tot spanningen
of tegenstrijdigheden tussen de belangen van de verschillende betrokkenen, zijnde
werknemers, ondernemingsraden en vakorganisaties, (overige) schuldeisers, UWV/
fiscus, de samenleving als geheel, alsook de (aandeelhouder(s) van) gefailleerde zelf?
3. Hoe kunnen de onder vraag 2. bedoelde spanningen of tegenstrijdigheden, rekening
houdend met alle betrokken belangen, op efficiënte en aanvaardbare wijze door
(wijziging van) de Nederlandse wetgeving worden opgelost?
4. Is naast de nationale regelgeving als bedoeld in de vorige onderzoeksvragen ook sprake
van relevante Europese regelgeving en, zo ja, in hoeverre worden de antwoorden op
vraag 2 en 3 beïnvloed door deze Europese regels?
In een inleidend, historisch georiënteerd hoofdstuk (hoofdstuk 2) is allereerst een beeld
geschetst van de relevante regels op het gebied van arbeidsrecht en van insolventierecht.
Daaruit is naar voren gekomen dat de stelsels – zacht gezegd – maar matig op elkaar zijn
afgestemd. Er bestaat een fundamenteel spanningsveld tussen beide rechtsgebieden en
de wijze waarop deze in de rechtspraktijk hun beslag krijgen. Dat spanningsveld vloeit
voornamelijk voort uit de werknemersvriendelijke beschermingsgedachte in het arbeidsrecht
enerzijds en anderzijds de schuldeisersbenadering in het insolventierecht die is gericht
op een zo eenvoudig en goedkoop mogelijke liquidatie van de in deconfiture verkerende
werkgever. Dit openbaart zich al sinds het einde van de negentiende eeuw.
Dit spanningsveld heeft – zo is voorts geconstateerd – een sterk dynamisch karakter, dat
wordt beïnvloed door juridische factoren (arbeidsrecht versus insolventierecht, ieder
met hun eigen principes en systematiek), door maatschappelijke factoren (verschillende
politieke en ideologische argumenten) en door het toenemende belang van internationale verhoudingen (Nederlandse regels versus Europese regelgeving). Ook aspecten als
globalisering, digitalisering, robotisering, platformisering én de hang naar flexibiliteit
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op de arbeidsmarkt (inclusief de tendens naar een nieuw, ruimer werknemersbegrip)
beïnvloeden ieder in meer of mindere mate dit proces. Het feit dat sprake is van zo veel
en naar hun aard zo verschillende factoren die het proces beïnvloeden, maakt het proces
ook oncontroleerbaar en niet altijd even gemakkelijk te duiden. De ontwikkelingen volgen
elkaar bovendien in een steeds hoger tempo op, zo is gebleken uit het overzicht dat dit
inleidende hoofdstuk biedt.
Daarop is op zes deelgebieden nader, geïntensiveerd onderzoek verricht en in dat kader
per deelgebied naar een antwoord op de onderzoeksvragen gezocht. Dit heeft telkens
geleid tot conclusies en aanbevelingen die in de volgende paragrafen worden besproken.
Het gaat om achtereenvolgens:
– Loon;
– Beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
– Concurrentiebeding;
– Doorstart;
– Misbruik van faillissement;
– Medezeggenschap en overige collectieve aspecten.
Waar gekomen wordt tot aanbevelingen tot aanpassing van wetgeving, heeft het de
voorkeur alle regels een plek te geven in de Faillissementswet en niet in het Burgerlijk
Wetboek. Dit komt wetssystematisch juister voor: het reguliere arbeidsrecht is geregeld
in het Burgerlijk Wetboek (in titel 10 van boek 7), en indien ten gevolge van faillissement
of surseance afwijkingen plaatsvinden is dit, zo stel ik voor, in artikel 40 en zo nodig
in artikel 40a e.v. Fw (nieuw) geregeld. Waar het gaat om eventuele aanpassing van
medezeggenschapsrechten, bepleit ik daarentegen dit omwille van de helderheid, mede
ten aanzien van in acht te nemen termijnen en beroepsprocedures, wel in de specifiek
dáárvoor bedoelde wet, de WOR, te regelen.
9.2

Loon

Er is sprake van een breed palet aan regelgeving betreffende de aanspraken op loon c.a. van
de werknemer van een insolvente werkgever. De regels zijn, zo blijkt uit het voorgaande:
● deels geregeld in specifieke insolventiewetgeving, deels in het algemene verbintenissenrecht;
● deels civielrechtelijk, deels socialezekerheidsrechtelijk van aard;
● deels nationaal, deels internationaal georiënteerd.
Daar komt bij dat de regelingen worden gekenmerkt door een verschillende personele,
materiële en temporele werkingssfeer.
Dit heeft geleid tot een bontgekleurd samenstel van regels. Dat kan worden betreurd
vanwege de onduidelijkheid en onzekerheid die dit oplevert, maar valt tegelijkertijd
moeilijk volledig te vermijden. Het is betrekkelijk logisch dat de loongarantieregeling met
een semi-overheidsinstelling als UWV als uitvoerder, een publiekrechtelijk karakter heeft,
in tegenstelling tot de privaatrechtelijke regels uit de Faillissementswet en het Burgerlijk
Wetboek. Bovendien is de wetgever nu eenmaal met Europese richtlijnen geconfronteerd,
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nádat er al Nederlandse regelgeving bestond. Dit levert echter wel problemen op, zeker nu
de regelingen, zoals gememoreerd, ook nog eens qua materiële, personele en temporele
werkingssfeer verschillen.
Er is vastgesteld dat er vrij wezenlijke verschillen en discrepanties bestaan, maar tegelijkertijd ook dat de gemeenschappelijke factor bij dit alles is, dat alle regels gebaseerd zijn
op de kennelijk breed gevoelde noodzaak de werknemer enigerlei mate van aanvullende
bescherming te bieden bij insolventie van zijn werkgever en dat die wens is ingegeven
door de ten opzichte van andere schuldeisers bovengemiddeld zwakke (sociale) positie van
werknemers. Geconcludeerd is dat sprake is van een enigszins onsamenhangend geheel
aan regels, waarvan de ratio is dat het de werknemer van een insolvente werkgever een
minimum aan garanties biedt dat de financiële verplichtingen van de gefailleerde werkgever
nog tot op zekere hoogte worden nagekomen.
Een eerste subconclusie luidt vervolgens dat er aanmerkelijke lacunes bestaan tussen
respectievelijk het voorrecht van boek 3 BW en de loongarantieregeling van de WW. Op dit
punt ben ik tot de conclusie gekomen dat het zowel voor wat de rechtszekerheid betreft,
als wetssystematisch beter zou zijn de gesignaleerde plooien zo veel als mogelijk glad te
strijken door afschaffing van het voorrecht op loon. Het veel bredere debat over afschaffing
van meerdere voorrechten, waarbij ook de positie van de fiscus en het bodemrecht ter
discussie staat, steekt van tijd tot tijd de kop op, maar aan slagvaardigheid en politiek
draagvlak voor verstrekkende en algehele herziening dan wel herijking van het stelsel van
voorrechten in het algemeen ontbreekt het vooralsnog. Ik acht het daarop vooruitlopend
weinig bezwaarlijk de stap van afschaffing van het voorrecht voor werknemers reeds te
zetten. Daarbij weeg ik nadrukkelijk mee dat eerder uitsluitend om betrekkelijk pragmatische
en weinig principiële redenen is gepleit voor handhaving van het voorrecht op loon, namelijk
vanwege leemtes in de loongarantieregeling die naar mijn mening gedicht kunnen worden
(en waarvoor ik aanbevelingen doe). Daarbij mag niet ongenoemd blijven dat dit voorrecht
van de werknemer in feite verworden is tot een voorrecht van UWV, omdat UWV, in de
praktijk veel meer dan de individuele werknemer, gebaat is bij het preferente karakter
van de loonvorderingen die hij immers overneemt op grond van het regres-artikel uit de
WW (artikel 66). Over een voorrecht voor een dergelijk publiek orgaan is al veel gezegd;
de argumenten voor handhaving van zo een voorrecht zijn naar mijn mening echter niet
(meer) valide. Afschaffing van het betreffende voorrecht is overigens geen aantasting van de
aanspraken van UWV, nu deze bevoorrecht zijn op grond van artikel 66 lid 3 WW (en niet
op grond van artikel 3:288 BW) en het preferente karakter van UWV aldus behouden blijft.
Een eerste aanbeveling luidt derhalve dat het voorrecht van artikel 3:288 (sub c-e) BW
wordt afgeschaft.
Naast de afschaffing van het voorrecht op loon c.a. en het aanpassen van de loongarantieregeling op een aantal minder in het oog springende aspecten (waarvoor ik naar hoofdstuk 3
verwijs) ben ik tot de conclusie gekomen dat artikel 40 Fw aanpassing behoeft, nu mijns
inziens onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds loon dat is verschuldigd aan
werknemers van wier diensten de curator nog gebruikt maakt (ongeacht de vraag of dat
beperkt is tot de opzegtermijn, of dat de arbeidsovereenkomst nog niet wordt opgezegd)
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en anderzijds loon van werknemers wier arbeidsovereenkomsten wel onmiddellijk zijn
opgezegd, maar die vrijgesteld zijn van de verplichting te werken. Ook dit doet recht aan
de verhouding tussen boedelschuldeisers en gewone faillissementscrediteuren, alsook aan
het terugdringen van boedelschulden (een vrij breed gedragen wens in de rechtsliteratuur,
terugkomend in wetgevingsprocessen, zoals bleek bij uit het Voorontwerp Insolventiewet
uit 2007). De eerste categorie loonafspraken van werknemers betreft boedelschulden; de
tweede zou in de wet als faillissementsschuld moeten worden aangemerkt, bij gebreke
waarvan het immers een niet verifieerbare vordering zou betreffen, hetgeen moet worden
voorkomen.
Artikel 40 lid 2 Fw kan dan als volgt luiden:
"Van de dag der faillietverklaring af zijn het loon en de met de arbeidsovereenkomst samenhangende premieschulden boedelschuld, tenzij de curator de arbeidsovereenkomst binnen
een week na de dag der faillietverklaring schriftelijk heeft opgezegd en daarbij de werknemer
heeft vrijgesteld van de verplichting werkzaamheden te verrichten, in welk geval sprake is
van een faillissementsvordering."

9.3

Beëindiging arbeidsovereenkomsten

In dit hoofdstuk over de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van werknemers bij een
insolvente werkgever (hoofdstuk 4) is geconstateerd dat op diverse aspecten die betrekking
hebben op de beëindiging van arbeidsovereenkomsten sprake is van arbeidsrechtelijke
wet- en regelgeving, die voor een belangrijk deel geënt is op de gedachte dat een werknemer,
als de 'zwakkere' partij, extra bescherming verdient. Die bescherming wordt bijvoorbeeld
gevonden in regels die de werkgever beperken in de vrijheid de overeenkomst op te zeggen
(opzegverboden, algemeen en bijzonder), alsook in de verplichting – als er opgezegd mag
worden – daarbij een opzegtermijn in acht te nemen, waarvan de lengte voornamelijk
afhankelijk is van de duur van het betreffende dienstverband. Ook bij de beëindiging
van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn wettelijke regels ontwikkeld, die de
bescherming van de werknemer in zijn positie op het oog hebben, zoals de verplichting
tijdig aan te zeggen of een dienstverband wel of niet wordt verlengd (met als sanctie de
verschuldigdheid van een zgn. aanzegvergoeding).
In geval van insolventie van de werkgever dringt zich nadrukkelijk de vraag op of die rechten
onveranderd kunnen blijven bestaan en, zo nee, waarom niet en wat er dan resteert van
die bescherming ten behoeve van de werknemer? Uit dit onderzoek blijkt, dat hier bij de
totstandkoming van de relevante wet- en regelgeving veelal niet, dan wel niet goed over
is nagedacht. Een voorbeeld hiervan vormt het gegeven dat sinds 1 juli 2015, toen het
BBA grotendeels, inclusief artikel 6, werd afgeschaft, niet meer in wet- of regelgeving is
vastgelegd dat voor opzegging van de curator geen voorafgaande toestemming van UWV
noodzakelijk is. Denk ook aan het feit dat uitsluitend ten aanzien van het opzegverbod
wegens overgang van onderneming (artikel 7:670 lid 8 BW) bij wet is voorzien in de
bepaling, dat dit opzegverbod niet van toepassing is tijdens faillissement van de werkgever
(en, terzijde, dus wel tijdens surseance), hetgeen de gerechtvaardigde vraag oproept of
daaruit dan mag worden geconcludeerd dat alle andere opzegverboden wel van toepassing
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zijn? Breed gedragen is de overtuiging dat die opzegverboden toch niet gelden en dat het
antwoord op deze vraag derhalve 'nee' luidt, maar in de wet staat dat niet.
Gesteld al dat – om, laten we zeggen, pragmatische en doelmatigheidsredenen – over het
aspect van het ontbreken van heldere/correcte regelgeving wordt heen gestapt, dan is in de
tweede plaats de vraag of van de bijvoorbeeld in het vorige punt aangehaalde opvattingen ("er
geldt in faillissement geen preventieve ontslagtoets via UWV" en "de opzegverboden gelden
niet voor de curator") kan worden gezegd of dit juiste en aanvaardbare opvattingen zijn.
In dit hoofdstuk is geconstateerd dat die opvattingen niet altijd even gemakkelijk verdedigbaar zijn, nu het hoofdargument daarvoor steeds is dat de curator in het belang van
de gezamenlijke schuldeisers voortvarend moeten kunnen opereren, daarbij niet te zeer
gehinderd door al te veel tijdrovende regels uit het arbeidsrecht. Met name als een curator
de onderneming langere tijd voortzet kan echter maar moeilijk worden volgehouden dat
aan werknemers alle bescherming, die hen buiten faillissement wel toekomt, zou moeten
komen te ontvallen. Waarom kan van een curator niet worden gevergd dat hij op zeker
moment bij ontslag rekening houdt met de voor iedere werkgever geldende regels omtrent
opzegging (inclusief selectiecriteria bij keuze van de voor ontslag voorgedragen werknemers)? En waarom zou de verkorting van de opzegtermijn, zoals geregeld in artikel 40
lid 1 Fw, die gebaseerd is op de gedachte dat de curator snel moet kunnen handelen met
het oog op liquidatie van de onderneming, inclusief het beperken van de boedelschulden
(lees het loon vanaf de faillietverklaring), gehandhaafd blijven als de onderneming wordt
voortgezet? Ik ben in dit onderzoek tot de conclusie gekomen dat afwijkingen van het
reguliere ontslagrecht in geval van faillissement van een werkgever gedurende korte tijd
gerechtvaardigd zijn, niet in de laatste plaats in verband met de in het oog te houden
(aanzienlijke) belangen van de overige betrokkenen, zoals andere schuldeisers (waaronder
Belastingdienst en UWV), maar dat er een moment komt waarop ook een curator zich, na
het aanleggen van noodverbanden en het nemen van een aantal ingrijpende beslissingen,
ook van arbeidsrechtelijke aard, dient te conformeren aan het arbeidsrecht. Een na zekere
tijd 'herleven' van het reguliere arbeidsrecht is aangewezen. Een duidelijke termijn van
twee maanden gerekend vanaf de datum van het faillissement, is in dat kader efficiënt,
transparant en aanvaardbaar. De opzegtermijn van zes weken die de curator maximaal in
acht moet nemen is dan per definitie verstreken. Het enkele tijdsverloop, van in dit geval
twee maanden, betekent onmiskenbaar dat de curator de failliete onderneming in dat
geval geheel of gedeeltelijk met een aantal werknemers heeft voortgezet.
Voorts is geconstateerd dat geen rechtvaardigingsgrond bestaat voor het niet langer
verschuldigd laten zijn van een transitievergoeding in geval van faillissement en surseance
van de werkgever. De bij de parlementaire behandeling door de minister aangedragen
argumenten (geparafraseerd: "dat zou voor een extra financiële belasting van UWV leiden")
zijn evident onjuist, omdat de transitievergoeding niet onder de loongarantieregeling
valt. Niet valt in te zien waarom de werknemer niet zou kunnen meedelen, net als andere
concurrente schuldeisers, in geval van een toereikend boedelactief.
Dit heeft geleid tot aanbevelingen voor wijzigende wetgeving die tegemoet komen aan beide
voornoemde bezwaren tegen de huidige stand van zaken, die samengevat te onderscheiden
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zijn in: 1) het ontbreekt aan heldere en congruente wetgeving en 2) de bestaande wetgeving,
inclusief de daarover somtijds in literatuur en rechtspraak levende opvattingen, leidt op
onderdelen tot ongewenste uitkomsten ten aanzien van de bescherming van werknemers.
Samengevat gaat het dan om:
a) Wettelijke vastlegging van het buitentoepassing verklaren van het algemene opzegverbod, in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator, mits deze
opzegging binnen twee maanden na de faillietverklaring plaatsvindt;
b) Wettelijke regels omtrent het buiten toepassing verklaren van bepaalde bijzondere
opzegverboden (de zgn. tijdens-verboden), gedurende twee maanden na de faillietverklaring;
c) De verkorting van de wettelijke of contractuele opzegtermijn tot maximaal zes weken,
zoals voorzien in artikel 40 Fw, wordt eveneens beperkt tot de gevallen waarin de
opzegging plaatsvindt in het tijdvak van twee maanden na de faillietverklaring;
d) De aanzegvergoeding van artikel 7:668 lid 3 is in een aantal gevallen ook verschuldigd
als de curator de aanzegverplichting niet (volledig) in acht neemt en leidt tot een
boedelschuld.
e) De transitievergoeding is ook verschuldigd in faillissement en levert een concurrente,
voor verificatie vatbare faillissementsvordering op (artikel 7:673c lid 1 BW wordt
afgeschaft).
Met deze aanbevelingen, die moeten worden bezien in samenhang met overige conclusies
en aanbevelingen in dit onderzoek, wordt bereikt dat de wet duidelijk is en dat deze tot
voor alle betrokken belanghebbenden aanvaardbare gevolgen leidt.
9.4

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding verliest haar geldigheid niet door de faillietverklaring van de
werkgever, zo is in hoofdstuk 5 vastgesteld. Wel wijzigt de arbeidsverhouding door het
faillissement ingrijpend. Het hangt daarbij van de omstandigheden van het geval af of een
beding daardoor dusdanig zwaarder is gaan drukken dat op grond van de AVM-arresten
kan worden gesteld dat de arbeidsverhouding hiermee dermate ingrijpend is gewijzigd
dat het beding haar geldigheid verliest en dat het opnieuw schriftelijk overeengekomen
had moeten worden. Hierbij vindt een belangenafweging plaats die nauwe verwantschap
vertoont met de andere mogelijkheid om de werking van het concurrentiebeding na
faillietverklaring van de werkgever aan te tasten, te weten het doen van een verzoek op
de voet van artikel 7:653 lid 3 BW, waarbij de rechter wordt verzocht het beding geheel of
gedeeltelijk teniet te doen in verband met de zwaarderwegende belangen aan de kant van
de werknemer. Verschil tussen beide 'aantastingsmogelijkheden' is dat de eerste bedoelde
belangenafweging (de AVM-variant) bij wijze van verweer in de procedure aan de orde
kan worden gesteld, terwijl bij de tweede mogelijkheid (de artikel 653 lid 3 variant) een
het processuele initiatief bij de werknemer ligt.
De huidige regelgeving, uitgewerkt in de rechtspraak, is nodeloos ingewikkeld en leidt
tot (rechts)onzekerheid. Mede gezien talrijke overige potentiële complicaties (die zich
bijvoorbeeld voordoen in geval van vernietiging van het faillissement, of bij de toepassing
van artikel 7:653 lid 3 BW met haar uitdijende reikwijdte, alsook bij de toepassing van lid 5
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met haar mogelijkheid tot toekenning van een billijkheidsvergoeding aan de gebonden
oud-werknemer) is de huidige regeling toe aan (meer) duidelijkheid. Daarom is een
wijziging van de regels op haar plaats.
Het besproken wetsvoorstel uit 2001 voorzag in een relatief rigoureuze aanpak: verval
van het concurrentiebeding bij faillietverklaring van de werkgever. Dit acht ik te ver gaan
en daarom niet wenselijk. Er kunnen immers daadwerkelijk concrete en billijke belangen
bestaan aan de kant van de curator om een beding, al dan niet gemitigeerd, te handhaven,
bijvoorbeeld ten behoeve van de zo hoog mogelijke opbrengst voor de schuldeisers en ten
behoeve van het behoud van werkgelegenheid van personeel in verband met de doorstart
van (een deel van) de onderneming.
Het voorstel van de Commissie Kortmann met haar Voorontwerp Insolventiewet biedt een
beter doordachte benadering die erop neerkomt dat een concurrentiebeding in principe
vervalt, maar waarbij een curator de rechter-commissaris kan vragen vanwege bijzondere
belangen de werknemer alsnog aan het concurrentiebeding te houden.
Daarop voortbordurend acht ik de volgende regeling aangewezen, op te nemen in de
Faillissementswet in een nieuw artikel volgend op artikel 40 Fw:
"Aan een beding als bedoeld in artikel 7:653 lid 1 BW kunnen in geval van faillissement
van de werkgever geen rechten worden ontleend. Op grond van zwaarwegende belangen
kan de rechter op verzoek van de curator echter bepalen dat een zodanig beding niettemin
geheel of gedeeltelijk van kracht blijft voor een door hem te bepalen periode en op door
hem te bepalen voorwaarden."

Hierbij is nadrukkelijk aangesloten bij artikel 3.4.4 uit dit voorontwerp, met dat verschil
dat niet de rechter-commissaris maar de kantonrechter bevoegd is hierover te oordelen.
In de eerste plaats wordt daarmee aangesloten bij de systematiek van artikel 7:653 BW
(waarin ook in lid 3 al de bevoegdheid aan de (kanton)rechter is gegeven om over een
matiging of buitenwerkingstelling van het beding te oordelen). Bovendien is op deze wijze
voorzien in een goede, zorgvuldige rechtsgang (inclusief toepassing van het beginsel van
hoor en wederhoor, en met de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie). Vermoedelijk
is de drempel voor de curator ook hoger dan wanneer de rechter-commissaris, met wie
een curator in de regel al veel contact onderhoudt, de oordelende rechter is.
De belangenafweging blijft ook na faillissement bestaan, maar zal naar verwachting slechts
in een beperkt aantal gevallen door de curator aan de orde gesteld worden, namelijk in die
gevallen waarin de curator zijn belangen zwaarwegend genoeg vindt om, met machtiging
van de rechter-commissaris, de zaak aan de rechter voor te leggen.
9.5
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Buiten faillissement is de werknemersbescherming in Nederland bovengemiddeld hoog ten
opzichte van ons omringende landen, terwijl die bescherming juist relatief laag is als het
tot het faillissement van de werkgever komt. Hier is sprake is van een grote discrepantie. De
kloof tussen beide situaties (de ontslagbescherming binnen en buiten faillissement) leidt
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onvermijdelijk – bewust of onbewust – tot het opzoeken van de grenzen door ondernemers,
zo blijkt ook uit de rechtspraak. Dat hoeft niet per se om kwaadwillenden te gaan; het lijkt,
afgezien van uitzonderlijke gevallen van misbruik, eerder een natuurlijke ontwikkeling te
zijn, die gestimuleerd wordt door artikel 7:666 BW. Dit opzoeken van de grenzen, niet in
de laatste plaats door de insolventierechtpraktijk, tot uitdrukking komend in een roep om
de pre-pack, met de daarop volgende coöperatieve houding van de Nederlandse wetgever
met het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I, leidde in zeker zin tot het lid op
de neus voor de praktijk in de vorm van het Smallsteps-arrest van het Hof van Justitie van
de Europese Unie. Niet alleen de pre-pack, maar ook klassiekere vormen van doorstart
liggen daardoor nu onder vuur, met rechtsonzekerheid tot gevolg.
Over de oplossing van dit probleem bestaat verdeeldheid. Door mij wordt voorgesteld
artikel 7:666 lid 1 sub a BW af te schaffen, onder gelijktijdige invoering van een nieuw
artikel in de Faillissementswet, dat voorziet in een soepeler regime voor de doorstarter.
Door de artikelen 7:662 e.v. BW ook in geval van faillissement van toepassing te verklaren
op een overgang van onderneming wordt eerst en vooral de kloof tussen de ontslagbescherming binnen, respectievelijk buiten faillissement verkleind (bijvoorbeeld door de
introductie van de selectiecriteria bij ontslag na faillissement die hieruit voortvloeit),
terwijl de doorstart, dankzij verzachtende maatregelen ten gunste van de doorstarter, wel
relatief aantrekkelijk voor de doorstarter blijft, hetgeen ook de hoogte van de opbrengst
van de verkoop van de onderneming door de curator op peil houdt, wat ten gunste van
de gezamenlijke schuldeisers komt.
Denkbaar is, naast afschaffing van artikel 7:666 lid 1 sub a BW, een nieuw artikel in de
Faillissementswet op te nemen dat specifiek in de gevolgen hiervan voorziet. De volgende
componenten kunnen daarvan deel uit maken:
1. Wanneer de arbeidsovereenkomst door de curator is opgezegd en na deze opzegging
een doorstart plaatsvindt (die voldoet aan de eisen van artikel 7:662 e.v. BW) is de
opzegging nietig en wordt de werknemer geacht van rechtswege in dienst te zijn
gekomen van de verkrijgende werkgever. Nietigheid heeft de voorkeur boven vernietigbaarheid, omdat binnen de systematiek van het ontslagrecht na invoering van de
Wet werk en zekerheid in 2015 buitengerechtelijke vernietiging niet meer mogelijk
is en langdurige procedures bij de kantonrechter omwille van de rechtszekerheid
moeten worden vermeden. Bovendien gaat van deze benadering een zeker prohibitief
karakter uit richting de curator: aan het negeren van de regels omtrent overgang van
onderneming zijn serieuze risico's verbonden. De verwachting is gerechtvaardigd dat
de curator in geval van twijfel over de arbeidsrechtelijke positie van het personeel met
de overnemende partij alsmede met werknemers(-organisaties) in gesprek zal gaan.
Een werknemer die al een andere baan heeft of om een andere reden niet in dienst wil
komen van de verkrijger dient daarmee schriftelijk in te stemmen.
2. De verkrijgende werkgever is in afwijking van artikel 7:663 lid 1 BW niet hoofdelijk
verbonden voor de nakoming van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die zijn
ontstaan vóór het tijdstip van de overgang. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de
mogelijkheid die artikel 5 lid 2 van de richtlijn biedt.
3. De verkrijgende werkgever kan gedurende bijvoorbeeld zes maanden na de overgang
van onderneming tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten overgaan wegens
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economische, technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen; bij regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen nadere
(lees: soepeler) regels gesteld met betrekking tot het vaststellen van de aanwezigheid
van de in de vorige volzin genoemde (ETO-)redenen.
4. Gedurende bijvoorbeeld zes maanden gerekend vanaf het moment van de overgang
van onderneming geldt de herplaatsingsverplichting van artikel 669 lid 1 van Boek 7
van het Burgerlijk Wetboek niet voor de verkrijgende werkgever.
5. Indien gedurende een periode van zes maanden gerekend vanaf de overgang van
onderneming door de verkrijger aan de werknemer en/of aan een of meer werknemersorganisaties een voorstel wordt gedaan dat strekt tot neerwaartse aanpassing van
de arbeidsvoorwaarden en dit voorstel niet wordt aanvaard, kan de kantonrechter op
verzoek van de werkgever de arbeidsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aanpassen,
voor zover dit de kantonrechter na afweging van de wederzijdse belangen redelijk
voorkomt. Hoger beroep en cassatie worden uitgesloten.
Hiermee wordt enerzijds voorkomen dat doorstarters overgaan tot het zgn. cherry picking en
de reguliere selectiecriteria negeren, maar wordt anderzijds ook een aantal handreikingen
aan potentiële doorstarters gedaan.
Essentieel neveneffect van deze nieuwe regelgeving is voorts dat de pre-pack, ter onderscheiding van de 'gewone' faillissementsdoorstart aantrekkelijk blijft, waardoor ook de aan
een pre-pack voortvloeiende voordelen blijven behouden. Omgekeerd, bij gebreke van een
dergelijk ingreep, verwordt de pre-pack tot een onbruikbaar fenomeen. Met dit voorstel
wordt de pre-pack gereanimeerd en kan ook de beoogde wet alsnog door de Eerste Kamer
aangenomen worden en een werkelijk serieuze bijdrage aan de praktijk gaan leveren.
Een andere oplossingsrichting die het verkennen waard is, is gelegen in het maken van een
onderscheid tussen de (al dan niet 'gepre-packte') doorstart waarbij de doorstarter gelieerd
is aan de oorspronkelijke ondernemer, vergelijkbaar met het in het Verenigd Koninkrijk
gehanteerde begrip "connected party", en de doorstart waarbij een andere marktdeelnemer
opteert voor overname van (een deel van) de failliete concurrent en haar personeel. Dit zal
tot enige definitie- en handhavingsproblemen leiden en ook tot misbruikgevallen, maar het
onderscheid legt wel de vinger op de zere plek: als een ondernemer uit is op een goedkope
en snelle reorganisatie, zonder inachtneming van de normaliter geldende ontslagregels,
vangt hij bot. Dan gelden de algemene spelregels, inclusief overgang van onderneming
(alsook de reguliere selectiecriteria bij ontslag, de zware eenzijdige-wijzigingstoets bij
aanpassing van arbeidsvoorwaarden etc.). Anders is dat bij overname door een andere
marktdeelnemer, hetgeen dan zodanig zou moeten worden ingekleed dat laatstbedoelde
doorstart plaatsvindt binnen de kaders van de liquidatiedoelstelling van het faillissement.
Het onderzoek in dit hoofdstuk brengt ook een ander essentieel (pijn-)punt aan het licht:
is de richtlijn niet aan wijziging toe? Gezien de breed (want: Europees) onderkende
ontwikkeling van het insolventierecht die gaande is, van klassiek op liquidatie gericht, naar
in toenemende mate (ook) strevend naar behoud van de onderneming, is het denkbaar
dat niet het onderscheid liquidatie/voortzetting, maar het onderscheid gelieerde versus
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niet-gelieerde doorstart beslissend wordt geacht voor de vraag of toepasselijkheid van de
richtlijn achterwege kan blijven. Uiteraard dient hieraan tevens de voorwaarde verbonden
te blijven dat het per definitie en uitsluitend moet gaan om gevallen waarin sprake is van
insolventie van de werkgever, die zijn beslag krijgt in een procedure die onder toezicht
staat van een overheidsinstantie.
Een dergelijk onderscheid (gelieerde versus niet-gelieerde doorstart) kan ook goed worden
gemaakt bij de toets van opvolgend werkgeverschap: alleen bij een gelieerde doorstart
tellen de dienstjaren van vóór een faillissement mee. Nu het daarbij om een puur nationale aangelegenheid gaat, ligt het voor de hand bij een in de Nederlandse jurisprudentie
ontwikkeld criterium aan te sluiten: het 'zodanige-banden'-criterium. Zo'n wetswijziging
lijkt mij winst voor de doorstartpraktijk: er zou voor niet-gelieerde doorstarts een einde
komen aan de in de Wwz geïntroduceerde verplichting (in artikel 7:673 lid 4 BW) bij de
berekening van de transitievergoeding ook dienstjaren uit de periode van vóór de doorstart
te betrekken. Dit artikel zou naar mijn overtuiging onmiddellijke werking moeten hebben
en zich daarmee zodoende tevens uitstrekken over zgn. oude doorstarts (van vóór 1 juli
2015), hetgeen in lijn is met het Constar-arrest van de Hoge Raad. Daarmee komt tevens voor
een belangrijk deel een einde aan de breed gedeelde onwenselijkheid van het meetellen
van oude dienstjaren van voor een doorstart (door een andere marktdeelnemer) bij een
later ontslag.
Dit leidt tot de aanbeveling in de Faillissementswet tevens de volgende bepaling op te nemen:
"In afwijking van artikel 668a lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 673
lid 4 aanhef en onder b, tweede volzin van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt een
werkgever die een arbeidsovereenkomst aangaat met een werknemer die in de voorafgaande
periode van zes maanden in dienst is geweest van een werkgever die in staat van faillissement is
verklaard uitsluitend ten aanzien van de verrichte arbeid als opvolgend werkgever beschouwd
als tussen hem en de gefailleerde werkgever zodanige banden bestaan dat het door de laatste
op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden
en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever."

Het gaat er, samenvattend, om een goed evenwicht te scheppen tussen reorganisaties
buiten faillissement en de doorstart, waarbij de voordelen van het laatste fenomeen zo
veel als mogelijk veiliggesteld worden – niet in de laatste plaats ten behoeve van (een zo
groot mogelijk opbrengst voor) de gezamenlijke schuldeisers –, zonder daarbij aan de
gerechtvaardigde belangen van een specifieke groep schuldeisers, te weten de werknemers, tekort te doen. Dat kan met een aanpassing van met name de Faillissementswet en
– daarmee samenhangend – boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
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In het deelgebied Misbruik van faillissement (hoofdstuk 7) is allereerst een aantal factoren genoemd die het belang en met name de omvang van het fenomeen misbruik van
faillissementsrecht relativeren:
(1) een ondernemer geeft met de aanvraag van het eigen faillissement de regie uit
handen aan de curator en neemt daarmee het risico dat de doorstart niet kan worden
gerealiseerd;
(2) door het Smallsteps-arrest en de daaraan verbonden consequenties is het de vraag in
hoeverre het doel wel wordt bereikt door de werkgever die het faillissement aanvraagt
met het oog op reductie van zijn werknemersbestand; en
(3) het aantal gevallen van misbruik lijkt op basis van verschillende onderzoeken en het
beeld dat oprijst uit de recentere lagere rechtspraak geen hoge vlucht te nemen.
Gedupeerde werknemers staat vervolgens een betrekkelijk uitgebreid instrumentarium
ter beschikking om misbruik van faillissement aan te pakken, maar het is wel zaak telkens
zorgvuldig de juiste route te kiezen, waarbij met name verzet tegen de faillietverklaring
en het aanspreken van de doorstarter en/of bestuurder/aandeelhouder op onrechtmatig
handelen het meest kansrijk lijken.
Het gehele arsenaal aan mogelijkheden vormt een rijk geschakeerd geheel, waarbij de
betrokken spelers (ik doel hier op werknemers, rechtsbijstandverleners, curatoren en
rechters) te pas en te onpas kiezen voor combinaties van verschillende varianten. Dit leidt
weliswaar tot complicaties, die voortvloeien uit talrijke verschillen – zowel formeel als
materieel van aard – tussen enerzijds het arbeidsrecht en anderzijds het faillissementsrecht,
nu deze rechtsgebieden vaak zo slecht op elkaar zijn afgestemd, maar tegelijkertijd lijken
de zaken die tot gepubliceerde en in dit specifieke hoofdstuk besproken uitspraken hebben
geleid, zelden onbillijke uitkomsten te hebben. De krasse misbruikgevallen worden eruit
gepikt, en in andere gevallen zien werknemers zich, hoe pijnlijk ook, geconfronteerd met
de pech die ook andere schuldeisers ten deel valt als een onderneming het hoofd niet meer
boven water kan houden. Waar dat in zijn algemeenheid, dus los van het misbruikleerstuk
vraagt om oplossingen, zijn die door mij in andere hoofdstukken aangedragen. Ten aanzien
van misbruik beperk ik mij tot de volgende aanbevelingen.
Misbruik van faillissementsrecht zou – in ieder geval vanuit arbeidsrechtelijk perspectief –
een overbodig leerstuk worden als de angel uit het probleem zou worden gehaald: het
overboord zetten van de regels van overgang van onderneming in geval van faillissement
van de werkgever. Als de regels van overgang van onderneming alsnog van toepassing
verklaard worden op faillissement (en, met ander woorden, artikel 7:666 lid 1, aanhef en
onder a BW wordt afgeschaft), is de speelruimte voor de werkgever die een eigen-faillissementsaanvraag overweegt met het oog op reductie van zijn personeelsbestand dusdanig
ingeperkt dat hij het voordeel daarvan niet meer zal inzien.
Zo lang dat nog niet het geval is, beveel ik een minder vergaande wetswijziging aan.
Teneinde het evenwicht te handhaven tussen enerzijds de aantrekkingskracht van een
doorstart door een vreemde verkrijger en anderzijds het beperken van de mogelijkheden
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c.q. voordelen voor de gelieerde doorstart, bepleit ik voorts dat regels omtrent anciënniteit,
niet in de laatste plaats voor zover het de berekening van de transitievergoeding betreft,
de dienstjaren bij de gefailleerde werkgever niet mee over te laten gaan bij een 'vreemde'
doorstart en wel bij een 'gelieerde' doorstart. Dit zou onder meer kunnen door ten aanzien
van het opvolgendwerkgeverschap te regelen dat de doorstarter als opvolgend werkgever
in de zin van bijvoorbeeld artikel 7:673 BW (de transitievergoeding) wordt beschouwd
"als tussen hem en de gefailleerde werkgever zodanige banden bestaan dat het door
de laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens
hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de
nieuwe werkgever". Dat roept dan vervolgens ook onvermijdelijk de vraag op of dit niet
ook ten aanzien de definitie van opvolgend werkgeverschap in de Ragetlie-regel en de
ketenregeling aanbeveling zou verdienen. Ik beantwoord deze vraag positief.
Verder acht ik het niet noodzakelijk dat nieuwe of andere wettelijke regels worden geïntroduceerd. Wel pleit ik voor een prominentere rol voor de rechtbank bij de beoordeling
van eigen-faillissementsaanvragen door ondernemers: een striktere toegangscontrole. De
rechtbank kan direct vragen stellen over recente, mislukte pogingen om personeelskosten
te reduceren, en over de eventuele plannen voor, dan wel voorbereiding van een doorstart.
Ook kan de rechtbank nagaan of de ondernemingsraad is geraadpleegd (deze zou zelfs
standaard kunnen worden gehoord). In de voorfase kan dan vaak al de vinger op de zere
plek worden gelegd. Als dit vast beleid wordt, hoeft dat niet per se een overbelasting van
de rechtelijke macht op te leveren. Denkbaar is onder meer dat aanvragers met een – wat
ik maar noem: – hoog misbruikgehalte, die zich geconfronteerd zien met een (kritische)
vragenlijst uit eigen beweging afzien van de faillissementsaangifte.
Ten slotte is er, zolang artikel 7:666 BW nog wel bestaat, ook ná de faillietverklaring een
verantwoordelijkheid voor zowel de curator als de rechter-commissaris na te gaan in
hoeverre in de overeenkomst met de doorstarter kan worden afgedwongen, dat reguliere
selectiecriteria bij de overname c.q. doorstart worden gehanteerd.
9.7

Medezeggenschapsrechten

Bezien vanuit medezeggenschapsrechtelijk perspectief zou de OR idealiter zijn taak,
inclusief alle bijbehorende rechten en verplichtingen, ook altijd in volle omvang moeten
kunnen uitoefenen indien sprake is van (dreigende) insolventie. Dat is echter geen reële
wens, zeker niet na faillietverklaring van de onderneming. De spelregels veranderen
daardoor, onder meer omdat de taak van de curator, anders dan die van de ondernemer
buiten faillissement, primair gericht is op de belangen van de gezamenlijke schuldeisers
en maximalisering van de opbrengst. Er mag echter wel onderscheid gemaakt worden
tussen de situatie waarin de curator onmiddellijk de activiteiten staakt en overgaat tot
liquidatie van de activa (dan is er niet of nauwelijks nog een rol voor de OR) en de gevallen
waarin de curator de onderneming voortzet, al dan niet voor langere tijd en/of werkt aan
voortzetting van de activiteiten van de gefailleerde onderneming via een doorstart (dan
wel een prominentere rol voor de OR). Deze grens is echter niet altijd even duidelijk te
trekken en dat vraagt om een flexibeler medezeggenschaprecht met een evenzeer flexibeler
doelstelling van de OR. Doelstelling is dat voor zover mogelijk de OR zo veel mogelijk in de
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besluitvorming wordt betrokken, hetgeen ook aansluit bij verplichtingen die voortvloeien
uit Europese regelgeving.
Het voornaamste bezwaar tegen volledige handhaving van alle medezeggenschapsrechten bij insolventie wordt, zo kan uit dit deel van het onderzoek (hoofdstuk 8) worden
geconcludeerd, gevormd door de tijd die gemoeid is met een complete respectering van
alle verplichtingen en de bijbehorende termijnen: die tijd ontbreekt vaak indien een
onderneming op omvallen staat of indien een bewindvoerder of curator razendsnel moet
handelen met het oog op bijvoorbeeld een doorstart. In zulke gevallen zal niet altijd onmiddellijk een overlegvergadering met de voltallige OR kunnen worden belegd (artikel 25
lid 4 WOR). Ook het gunnen van een behoorlijke termijn voor het geven van advies, inclusief
bijvoorbeeld het inschakelen van een deskundige, kan soms niet aanvaardbaar zijn. Vaak
zal ook de opschortingstermijn van artikel 25 lid 6 WOR niet kunnen worden afgewacht,
laat staan de afloop van de beroepsprocedure bij de Ondernemingskamer.
Hier botsen dus belangen: het belang bij nakoming van medezeggenschapsrechten versus
belangen van betrokkenen bij een snelle sanering c.q. reddingsoperatie. Hoe kan dit
worden opgelost? Allereerst mag naar mijn overtuiging bij een afweging van de botsende
belangen niet te snel doorslaggevend gewicht moet worden toegekend aan het belang
van de gezamenlijke schuldeisers bij snelle(re) actie. Enige flexibiliteit bij degene die met
hun belangen is belast, de curator, is vereist en ook haalbaar. Dat hoeft niet ten koste te
gaan van de zorgvuldigheid, die geenszins uitsluit dat voortvarend door de betrokkenen
kan worden gehandeld. Mijn voorstel is daarom om de volgende aanpassingen in de WOR
door te voeren.
In artikel 25 lid 1 zou de volgende wijziging/aanvulling kunnen worden doorgevoerd
(waarbij gemakshalve wordt verondersteld dat de WCO I door de Eerste Kamer ongewijzigd
wordt aanvaard):
"1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit
te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot:
(...)
o. het doen van een verzoek als bedoeld in art. 363 lid 1 Fw of het doen van aangifte tot
faillietverklaring van de onderneming."

En aan artikel 25 een nieuw zevende lid wordt toegevoegd:
"7. De in lid 6 genoemde termijn bedraagt een week indien het een voorgenomen besluit
als bedoeld in lid 1 aanhef en sub o. van dit artikel betreft, of de onderneming in staat van
faillissement is verklaard. Voornoemde termijn wordt in geval van faillissement van de
onderneming voorts verkort tot twee werkdagen indien in de vier weken voorafgaand aan
de faillietverklaring sprake is geweest van een aanwijzing als bedoeld in artikel 363 lid 1
Fw en indien ten minste eenmaal voorafgaand aan het faillissement een overlegvergadering
over het voorgenomen besluit heeft plaatsgevonden tussen de ondernemer, de beoogde
curator(en) en de ondernemingsraad."

Met deze wijzigingen wordt voorzien in een verkorte wachttijd, maar komt tevens vast te
staan dat voor het verzoek tot aanwijzing van een beoogd curator en voor de aanvraag van
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het eigen faillissement een verkort adviestraject moet worden doorlopen. Bovendien gaat
van dit voorstel een stimulans uit voor de ondernemer in de stille voorbereidingsfase de OR
verder te betrekken in de gang van zaken, door een overlegvergadering te houden, omdat
daarmee een verdere verkorting van de termijn (van een week naar twee dagen) wordt
bewerkstelligd. Ik ben niet voor afschaffing van het beroepsrecht, omdat de verplichting
advies te vragen dan te snel een papieren tijger dreigt te worden. Wel verwacht ik dat de
redelijkheid en billijkheid sterke invloed op de houding van (ook) de OR zullen hebben.
Voorts wordt met dit voorstel eventuele onduidelijkheid na de DA-beschikking weggenomen:
ook in geval van faillissement van de werkgever dient de OR te worden geraadpleegd. Het
bezwaar tegen consultatie van de OR vanwege de vertrouwelijkheid van de betreffende
materie, acht ik reeds in voldoende mate ondervangen door de bestaande regels.
Een alternatieve benadering, waarvoor geen wetswijziging nodig is, is de volgende, die ook
past in de lijn van de DA-beschikking van de Hoge Raad. Ik heb geconstateerd, dat de WOR
mijns inziens wel degelijk voorziet in een adviesrecht voor de OR, zowel tijdens insolventie,
alsook in de daaraan voorafgaande periode, inclusief de aanvraag van surseance of eigen
faillissement. Dit kan het uitgangspunt blijven. De eisen van redelijkheid en billijkheid
(als bedoeld in zowel artikel 2:8 BW als artikel 6:2 BW) bepalen vervolgens per geval in
hoeverre van de ondernemer in redelijkheid mag worden verwacht alle medezeggenschapsrechten van de werknemers te respecteren. Factoren die daarbij een rol spelen zijn
in hoofdstuk 8 geïdentificeerd. Met het uitgangspunt dat het medezeggenschapsrecht,
zij het gemitigeerd, van toepassing blijft op insolventie-gerelateerde situaties, wettelijke
uitzonderingen daargelaten, kan de toets van de redelijkheid en billijkheid de inhoud en
omvang van die medezeggenschapsrechten tot aanvaardbare proporties terugbrengen,
een en ander afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Overige regelgeving, zoals de WMCO, het enquêterecht van Boek 2 BW en de SER Fusiegedragsregels 2015 bieden met name de werknemersorganisaties middelen om de
belangen van werknemers op zijn minst onder de aandacht van de curator te brengen.
Het gesprek aangaan en van gedachten wisselen over de gevolgen van de verschillende
scenario's voor de werknemers is een essentieel onderdeel van medezeggenschap en
kan leiden tot verbetering van de positie van werknemers. Het lijkt goed dat dit besef
doordringt tot zowel curatoren en rechter-commissarissen als tot ondernemingsraden
en werknemersorganisaties.
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10.1

Research questions

At the start of this doctoral research, the following research questions were formulated:
1. In case of insolvency of an employer, what are the relevant rules in the Netherlands
relating to, on the one hand, labour law and on the other hand insolvency law, and
what is the rationale behind these rules?
2. Considered in the light of the applicable rules of labour law and insolvency law respectively, to what extent does the insolvency of an employer lead to tension, conflicts
or inconsistencies between the interests of the concerned parties, such as: individual
employees, works councils, unions, (other) creditors, “Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen” (Employee Insurance Agency, hereinafter: "UWV"); tax authorities,
the (shareholder(s) of the) insolvent person or entity itself, and the entire society?
3. How can the aforementioned tensions, conflicts or inconsistencies be resolved in an
efficient and acceptable way, in respect of all involved interests, by (amending) Dutch
legislation?
4. In addition to the national legislation mentioned in the previous research questions, are
there relevant European rules on this matter and, if so, to what extent are the answers
to research questions 2 and 3 influenced by these European rules?
An introductory, historically oriented, chapter (Chapter 2) starts with an outline of the
relevant rules of labour law and insolvency law. This chapter demonstrates that these systems are – to put it mildly – only moderately attuned to each other. There is a fundamental
field of tension between these legal areas and the way in which they are enforced in legal
practice. This field of tension stems mainly from the employee-friendly protection concept
in labour law on the one hand and the creditor’s approach in insolvency law on the other,
which intends to liquidate the bankrupt employer in the most simple and inexpensive
manner. This has been the case ever since the end of the nineteenth century.
As further observed, this field of tension has a strongly dynamic character, which can be
influenced by legal factors (labour law versus insolvency law, each with their own principles
and system), social factors (various political and ideological arguments) and the increasing
importance of international relations (Dutch legislation versus European legislation). It
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is furthermore influenced by aspects such as globalisation, digitalisation, robotisation,
platformisation (in Dutch: ‘platformisering’) and the desire for a flexible labour market
(including the trend towards a new, broader employee concept), each influencing the
process to a greater or lesser extent. The fact that there are so many and by nature very
different factors influencing the process, also makes the process uncontrollable and not
always easy to interpret. Moreover, developments are proceeding at an ever-increasing
pace, as follows from the overview provided by this introductory chapter.
Subsequently, intensified research was carried out in six sub-areas, each sub-area leading to
a set of answers to the research questions. This led to the conclusions and recommendations
discussed in the next paragraphs. Successively, these are:
– Wage;
– Termination of the employment;
– Non-compete clauses;
– Restart or relaunch of the business;
– Abuse of insolvency proceedings;
– Employee participation and other collective aspects.
Regarding the recommendations that entail modification of legislation, preferably all
rules and regulations are to be incorporated in the Bankruptcy Act, not the Civil Code.
This seems more systematically correct: the regular labour law is provided in (title 10 of
book 7 of) the Civil Code and I suggest that if derogations occur as a result of bankruptcy or
moratorium (also known as "suspension of payments") this should be arranged in article 40
and if necessary in article 40a (new) et seq. of the Bankruptcy Act. Considering possible
adaptation of participation rights, I plead for the sake of clarity and partly with regard to
time limits and appeal procedures to regulate those in the law specifically designed for
that: the Works Councils Act.
10.2

Wage

There is a broad spectrum of laws and regulations with regard to entitlement to wage c.a.
of employees of an insolvent employer. Based on the foregoing, the rules;
● are partly to be found in specific insolvency legislation and partly in general contract law;
● partly civil-law and partly social security-law in nature;
● partly national and partly internationally oriented.
In addition, the regulations are characterized by a different personal, substantive and
temporal scope.
This has led to a widely varied set of rules and regulations, which is unfortunate because
consequently this leads to uncertainty and a lack of clarity, which at the same time is hard
to completely avoid. It is relatively logical that wage guarantee schemes with a semi-public
institution like UWV as the executive party has a public-law character, as opposed to the
civil-law rules from the Bankruptcy Act and the Civil Code. Moreover, the legislator was
faced with European guidelines when the Dutch legislation already existed. However, this
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does lead to problems, especially now that the rules as recalled, also differ in substantive,
personal and temporal scope.
It is established that there are quite substantial differences and discrepancies, however at
the same time the common factor in all of this is that all regulations are based apparently
on the broadly felt necessity to provide employees with additional protection in case of
insolvency of their employer and that this desire is inspired by the above-average weak
(social) position employees have compared to other creditors. It has been concluded that
there is a somewhat incoherent set of rules, the rationale of which is to offer employees of
an insolvent employer a minimum of guarantees to ensure that the bankrupt employer’s
financial obligations are fulfilled to a certain extent.
The first sub-conclusion that can be drawn is that there are considerable lacunae between
respectively the preferential right of book 3 of the Civil Code and the wage guarantee
scheme of the Unemployment Insurance Act. On this point, I concluded that both in terms
of legal certainty and systematically, it would be much better to smooth out the identified
gaps as much as possible by repealing the preferential right to wage. The much broader
debate about the abolition of several preferential rights, including the tax authorities’
position and its seizure right, emerges from time to time, however it lacks decisiveness
and political support for a far-reaching and complete revision or reassessment in general
of the system of preferential rights. I therefore think we shouldn’t be too afraid to take
the next step towards the abolition of the employee’s preferential rights. In doing so, I
emphasize the arguments given earlier for maintaining preferential rights to wage were
relatively pragmatic and hardly fundamental, as they relate to lacunae in the wage guarantee
scheme, which I think can be resolved (and for which I have formulated recommendations).
It should not be forgotten that the employee’s preferential right has degenerated into a
preferential right of the UWV, because in practice the UWV benefits from the claim for
wages’ preference character much more than an employee at the individual level, since
the UWV takes over the claim based on the right of recourse from the Unemployment
Insurance Act (article 66). A preferential right as such for a public body has been debated
in detail; however, to me, the arguments for maintaining this right are no longer valid.
Abolition of said preferential rights for that matter is not an infringement of the claims
the UWV has, now that they are privileged according to article 66 paragraph 3 of the
Unemployment Insurance Act (not article 3:288 of the Civil Code) and the preferential
character will continue to apply for the UWV.
A first recommendation is therefore to repeal the privilege/benefit/preferential right of
article 3:288 (sub c-e) Civil Code.
In addition to repealing the privilege of wages and adjusting the wage guarantee scheme to
a number of less prominent aspects (for which I refer to chapter 3), I came to the conclusion
that art. 40 of the Bankruptcy Act requires adjustment. I believe a distinction has to be
made between, on the one hand, wages owed to employees whose services are still used
by the trustee in bankruptcy or trustee (in Dutch: 'curator'), regardless of whether this
is limited to the notice period, or that the employment has not yet been cancelled, and,
on the other hand, wages of the employees whose employment contracts are terminated
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immediately, but who are exempted from the obligation to work. This also does justice
to the relationship between creditors of the insolvent company and ordinary bankruptcy
creditors, as well as to the reduction of estate debts (in Dutch ‘boedelschulden’), which
is a fairly widely supported wish in legal literature, recurring in legislative processes, as
was evident from the 2007 Preliminary Draft of the Insolvency Act. The first category
of wage agreements for employees concerns estate debts; the second should legally be
labelled as a bankruptcy debt, because if it would not be labelled as such then it would
be a non-verifiable claim, which should be avoided.
Article 40, paragraph 2 of the Bankruptcy Act would then read as follows:
"From the day of the bankruptcy order, wages and premium debts relating to employment
contracts are debts of the estate, unless the trustee in bankruptcy has terminated the employment contract in writing within one week of the bankruptcy order, thereby exempting
the employee of the obligation to perform work, in which case there is a bankruptcy claim.”

10.3

Termination of employment contracts

In the chapter on the termination of employment contracts of employees of an insolvent
employer (chapter 4), it has been established that various aspects relating to the termination
of employment contracts are subject to labour law and regulations, of which the underlying
idea is that the employer, as the ‘weaker’ party, deserves extra protection. This protection
can be found, for example, in rules that restrict employers from the freedom to terminate
contracts (prohibition of termination, general and special), as well as – if termination of
the contract is actually allowed – the obligation to observe a notice period, of which the
length depends on the duration of the relevant employment. Statutory rules have also
been developed for the termination of fixed-term employment contracts, which aim to
protect the employee’s position, such as the obligation to give timely notice of whether or
not an employment contract will be renewed (which can be sanctioned with a so called
compensation in lieu of notification (in Dutch 'aanzegvergoeding')).
In the event of an employer’s insolvency, the question arises whether these rights can
remain unchanged and, if not, why not, and what is left of the protection for the benefit of
the employee. This research shows that those involved in the development of the relevant
laws and regulations have not thought about this or did not think it through sufficiently.
An example of this is the fact that ever since July 1st, 2015, when the Extraordinary Labour
Relations Decree (‘Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 1945’) was repealed
for the most part, including article 6, it has not been laid down in law that the trustee in
bankruptcy does not need prior permission for termination from the UWV. Also consider the
fact that only in respect of the prohibition of termination due to a transfer of undertaking
(article 7:670 paragraph 8 of the Civil Code) the law stipulates that this prohibition of
termination does not apply during bankruptcy of the employer (however it does during
suspension of payment). This raises the legitimate question whether this justifies the
conclusion that all other prohibitions of termination do apply. The widely shared opinion
on this matter is that these prohibitions do not apply and therefore the answer to this
question is ‘no’. However the law does not state that.
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Say – for pragmatic and efficiency reasons – the fact that there is a lack of clear/just legislation left out, there is still a second question that has to be answered, namely whether the
views mentioned in the previous paragraph (“in case of bankruptcy, there is no need for a
preventive dismissal assessment through the UWV” and “the prohibitions of termination
do not apply to a trustee in bankruptcy”) are correct and acceptable.
In this chapter I found that these views are not always easily arguable, since the main
argument for this is always that the trustee in bankruptcy must be able to operate with a
minimum of delay in the interests of the joint creditors, without being obstructed too much
by time-consuming rules of labour law. However it is particularly hard to argue that all
protection due to employees outside of bankruptcy is lost to them if a trustee in bankruptcy
continues with the company for a longer time. In case of dismissal, why can’t compliance
with the relevant rules in the field of termination law, applicable to every employer, be
required from a trustee in bankruptcy (including selection criteria in choosing between
employees proposed for dismissal)? And why should shortening of the notice period as
provided for in article 40 paragraph 1 of the Bankruptcy Act be maintained if the company
is continued, based on the idea that the trustee in bankruptcy must be able to act quickly
in light of liquidating the company, including limiting the estate debts (i.e. the wages as
from the bankruptcy order)? In this research I came to the conclusion that derogations
of the regular employment termination law in case of bankruptcy of an employer can be
justified for a short period of time, not least in connection with the (substantial) interests
of other parties involved, such as creditors (including tax authorities and UWV). However,
at a given moment even the trustee in bankruptcy, after having made a few emergency
calls and taking a number of far-reaching decisions (also in the field of labour law), has to
conform to labour law. A ‘revival’ of regular labour law after a certain amount of time seems
indicated. In that context, a clear period of two months from the date of bankruptcy would
be efficient, transparent and acceptable. The six-week notice period, which the trustee in
bankruptcy is bound by, will certainly have expired by that time. The mere lapse of time,
in this case two months, undeniably means the trustee in bankruptcy has continued the
bankrupt company in full or partly with a number of employees.
Furthermore, it has been established that there is no justification for not allowing a
transitional payment to be due in the event of bankruptcy and suspension of payment by
the employer. The arguments put forward by the minister in the parliamentary debate
(paraphrased: “that would lead to an extra financial burden on the UWV”) are evidently
incorrect, because a transition payment is not a part of the wage guarantee scheme. It is
unclear why the employee would not be able to share in case there are adequate assets,
just like other unsecured creditors.
This led to recommendations for amending the legislation, that meet both aforementioned
objections to the current state of affairs, which can be summarized in: 1) the lack of clear
and congruent legislation; and 2) the existing legislation, including the opinions reflected by
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literature and case law, leads to undesirable outcomes with regard to employee protection.
Summarized:
a) Statutory recording of the declaration of inapplicability of the general termination prohibition in case of termination of the employment contract by the trustee in bankruptcy,
provided the termination takes place within two months after the bankruptcy order;
b) Statutory rules concerning the exclusion of certain special prohibitions of termination
(the so-called during-prohibitions) during the two months after the bankruptcy order;
c) Shortening of the statutory or contractual notice period up to a maximum of six
weeks, as provided for in article 40 of the Bankruptcy Act, should be limited to the
cases in which the termination takes place within the period of two months after the
bankruptcy order;
d) Article 7:668 paragraph 3’s notice of termination should also be due in a number of cases
where the trustee in bankruptcy does not (fully) comply with the duty of notification
and leads to an estate debt;
e) A transition payment is also due in case of a bankruptcy and results in an unsecured,
verifiable bankruptcy claim (article 7:673c paragraph 1 of the Civil Code is repealed).
These recommendations, which have to be read in conjunction with the other conclusions
and recommendations in this research, ensure that the law is clear and that this leads to
acceptable consequences for all involved parties.
10.4

Non-compete clause

A non-compete clause does not become invalid as a result of the employer’s bankruptcy,
as has been stated in chapter 5. However, the employment relationship does change drastically as a result of the bankruptcy. It depends on the circumstances of the case whether a
clause’s impact increased in such a way that, according to the so-called 'AVM-judgments',
it can be stated that the employment relationship has changed to such a significant extent
that the clause loses its validity and should have been agreed upon in writing again. This
involves a weighing of interests that is closely related to the other possibility to influence
the effect of a non-compete clause after an employer’s bankruptcy, namely making a
request on the basis of article 7:653 paragraph 3 of the Civil Code, whereby the court is
requested to partially or fully cancel the stipulation in connection with more compelling
interests of the employee. The difference between both ‘deterioration options’ is that the
first (weighing of interest, the 'AVM-option') can be filed as a defence in a procedure,
while for the second (article 7:653 paragraph 3 of the Civil Code) option, the procedural
initiative has to be taken by the employee.
The current legislation, elaborated in case law, is unnecessarily complicated and leads
to (legal) uncertainty. It is ready for (more) clarity, also because of the numerous other
potential complications (for example in case of a nullification of the bankruptcy order, or
in the application of article 7:653 paragraph 3 of the Civil Code with its expanding scope,
as well as in the application of paragraph 5 with its possibility to award a payment based
on the ground of fairness to the tied former employee). That is why a change of rules is
appropriate.
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The legislation proposal from 2001 as discussed, provided for a relatively rigorous approach:
the forfeiting of the non-complete clause in case of bankruptcy of the employer. I consider
this a bridge too far and therefore not desirable. After all, actual and fair interests can exist
on the part of the trustee in bankruptcy to maintain the clause, mitigated or otherwise, for
example in favour of the highest possible proceeds for the creditors and for the preservation
of jobs in connection with the relaunch of (part of) the company.
The Kortmann Committee’s proposal of the Preliminary Draft of the Insolvency Act offers
a more well-considered approach, which essentially means that the non-compete clause
lapses, but a trustee in bankruptcy can still request the delegated judge to declare the
non-compete clause applicable because of special interests of the employer.
Elaborating on that, I think the following regulation should be included in the Bankruptcy
Act, in a new article following article 40:
"In the event of bankruptcy of the employer, no rights can be derived from a clause as referred
to in article 7:653 paragraph 1 of the Civil Code. However, on the ground of compelling
interests, the court may, at the request of a trustee in bankruptcy, determine that such a
clause shall nevertheless remain fully or partially in force for a period of time and on the
conditions deemed necessary."

This is explicitly in line with article 3.4.4 of the preliminary draft. The only difference
being that not the delegated judge, but the sub district court judge is competent to rule
on this. In the first place, this is in line with the system of article 7:653 of the Civil Code
(in which paragraph 3 already gives authority to the (sub district court) judge to rule
over a moderation or to declare the clause inoperable). Moreover, this way provides for a
proper, careful judicial process (including application of the principle of hearing both sides
of the argument and the possibility of appeal and appeal in cassation). Presumably, this
way the threshold for the trustee in bankruptcy will also be raised compared to when the
delegated judge gives the judgment, because in general the trustee in bankruptcy already
maintains contact with said judge.
The weighing of interest stays intact after the bankruptcy order, however the trustee in
bankruptcy is expected to only put it forward in a limited number of cases, namely the
cases in which the trustee in bankruptcy considers the interests compelling enough to
bring the case before the court (with the authorization of the delegated judge).
10.5

Restart

Outside bankruptcy, employee protection in the Netherlands is above average in relation
to our neighbouring countries, while that protection is relatively low in case of a bankrupt
employer. There is a large discrepancy here. The gap between both situations (protection from
dismissal inside and outside of bankruptcy) inevitably leads entrepreneurs to – consciously
or unconsciously – test the limits of the law, as shown by case law. That doesn’t necessarily
have to happen malevolently. It seems more like a natural development stimulated by
article 7:666 of the Civil Code (exceptional cases of misuse aside). This search for finding the
limits, clearly expressed in the call for a pre-pack by the insolvency law practice, eventually
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leading to the cooperative attitude of the Dutch legislator with a legislative proposal on
the Business Continuity Act I (in Dutch: ‘wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I’),
left the practice empty-handed in the Smallsteps-judgment from the Court of Justice of
the European Union. Not only the pre-pack, but also the more traditional forms of restart
are now attacked, with legal uncertainty as a result.
The views on a solution to this problem are divided. I am proposing to repeal article 7:666
paragraph 1 under a of the Civil Code, with a simultaneous introduction of a new article in
the Bankruptcy Act, which provides for a smoother regime for the restarter. By declaring
articles 7:662 et seq. of the Civil Code also applicable on transfer of undertaking in the
event of bankruptcy, first and foremost the gap between protection from dismissal inside
and outside bankruptcy, respectively, will be reduced (for example, by introducing selection
criteria for dismissal upon bankruptcy, as a result of this). Meanwhile the restart will, as a
result of the mitigating measures in favour of the restarter, remain relatively attractive for
a restarter, which also maintains the level of the proceeds from the sale of the company
by the trustee in bankruptcy, which in turn is in favour of the joint creditors.
It is conceivable that, besides the repeal of article 7:666 paragraph 1 under a of the Civil Code,
a new article is added to the Bankruptcy Act that specifically deals with the consequences
of this. The following components can be part of it:
1. If the employment contract has been terminated by the trustee in bankruptcy and a
restart (that meets the requirements of articles 7:662 et seq. of the Civil Code) takes
place after this termination, the termination shall be legally void and the employee
shall be deemed to have entered into service of the transferee-employer. Nullity (in
Dutch: 'nietigheid') is preferred over voidability (in Dutch: 'vernietigbaarheid'), because
extrajudicial annulment is no longer possible within the system of dismissal law after
the introduction of the Work and Security Act in 2015 and lengthy proceedings before
the sub district court must be avoided for the sake of legal certainty. Moreover, this
approach has a certain prohibitive character towards the trustee in bankruptcy: ignoring
the rules regarding a transfer of undertaking brings about serious risks. The expectation
is justified that the trustee in bankruptcy will enter into conversation with the acquiring
party and the employees(‘ organisations) in case of doubt about the employment law
position of personnel. An employee who already has another job or does not wish
to be employed by the transferee for any other reason must agree on this in writing.
2. By way of derogation from article 7:663 paragraph 1 of the Civil Code, the transferee-employer is not jointly and severally liable for the fulfilment of obligations
arising from the employment contract that arose before the date of the transfer. This
implements the possibility offered by article 5 paragraph 2 of the directive (Council
Directive 2001/23EC).
3. The transferee-employer may, for example, for six months after the transfer of undertaking proceed to terminate the employment contract due to economic, technical or
organisational reasons entailing changes in the employment. By order of our Minister
of Social Affairs and Employment the UWV sets further (i.e. more flexible) rules with
regard to determining the presence of the (ETO-)reasons stated in the previous sentence.
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4. During, for example, six months from the moment of the transfer of undertaking, the
reinstatement obligation of article 7:669 paragraph 1 of the Civil Code does not apply
to the transferee-employer.
5. If, during a period of six months from the transfer of undertaking, a proposal for the
purpose of downward adjustment of the terms of employment is presented to the
employee and/or one or more employees’ organizations by the transferee-employer
and this proposal is not accepted, the sub district court judge may, at the request of
the employer, amend the employment conditions in whole or in part, insofar as the
sub district court judge considers this reasonable after weighing the mutual interests.
Appeal to a higher court and cassation are excluded.
In this way, on the one hand restarters are prevented from so-called “cherry picking”
while ignoring the regular selection criteria, but on the other hand a hand is extended to
potential restarters.
An essential side effect of these new regulations furthermore is that the pre-pack, while
distinguishing itself from the ‘regular’ restart after bankruptcy, remains attractive, which
ensures the pre-pack benefits are retained. Conversely, in the absence of such an intervention,
the pre-pack becomes an unusable phenomenon. This proposal brings the pre-pack back
to life and the envisaged law can still be adopted by the Senate to make an actual serious
contribution to practice.
Another solution that is worth exploring, is to make a distinction between a (pre-packed or
not pre-packed) restart where the restarter is linked to the original entrepreneur (similar
to the concept of a “connected party” as used in the United Kingdom) and a restart where
another market participant opts for taking over (part of) a bankrupt competitor and its
staff. This will lead to some definition and enforcement problems and also to cases of
misuse, however the distinction does touch the sore spot: when an entrepreneur is intent
on a cheap and fast reorganisation, without taking into account the applicable dismissal
laws, he will come away empty-handed. In that case the general rules apply, including the
transfer of undertaking (as well as the regular selection criteria for dismissal, the grave
unilateral change-test when adjusting employment conditions, etc.). This is different when
another market participant is taking over the company, which should then be arranged
in such a way that the latter restart takes place within the framework of the liquidation
objective of the bankruptcy.
The research in this chapter also reveals another essential (painful) point: shouldn’t the
guideline be changed? Given the broad (because: European) recognized development
in the field of insolvency law going from traditional law directed towards liquidation,
to law increasingly aiming at preservation of the company, it is conceivable that not the
distinction between liquidation/continuation, but the distinction between affiliated versus
unaffiliated restart will be considered decisive for the question whether the applicability
of the guideline can be dispensed with. Obviously, this can only happen on the condition
that it, by definition and exclusively, involves a case of insolvency of the employer which
will take place in a procedure that is supervised by a government agency.

343

10.6

Hoofdstuk 10 / Summary

Such a distinction (affiliated versus unaffiliated restart) can also be made in assessing
successive terms of employment: only in case of an affiliated restart do the years of service
from the period before a bankruptcy count. Now that it is purely a national matter, it seems
obvious to connect to a criterion developed in case law: the “zodanige-banden"-criterion
(which can be roughly translated/described as that to some extent ties have to exist
between the former and the current employer). To me, such a change in legislation seems
to be a benefit for the restart practice: for unaffiliated restarters, this would mean the end
of the obligation as introduced in the Work and Security Act (article 7:673 paragraph 4
of the Civil Code), to also involve years of service from the period before the restart in
calculating the transition payment. This article should, in my opinion, have immediate
effect and thus also extend to so-called old restarts (from before July 1st, 2015), which is
in line with the Constar-judgment from the Supreme Court. As a result, this would end
the widely shared undesirability of taking into account old years of service from before
the restart (by another market participant) at a later dismissal.
This leads to the recommendation to include the following provision in the Bankruptcy Act:
"Contrary to article 668a paragraph 2 of Book 7 of the Civil Code and article 673 paragraph 4
opening lines and under b, second sentence of Book 7 of the Civil Code, an employer entering
into an employment contract with an employee that has been employed for the preceding
period of six months by an employer that was put into liquidation, is solely considered to
be the successive employer with respect to the performed work, if the ties between the
successive employer and the bankrupt employer are such that the latter’s acquired insights
in the employee’s capacity and suitability based on their experience with the employee, can
reasonably also be attributed to the successive employer."

In summary, it is important to strike a good balance between reorganisation outside
bankruptcy and the restart, in which the benefits of the last phenomenon are secured as
much as possible – not least in favour of (the best possible proceeds for) the joint creditors,
without compromising the legitimate interests of a specific group of creditors, namely the
employees. This is possible with an amendment of the Bankruptcy Act and – in conjunction
with this – also of Book 7 of the Civil Code.
10.6

Abuse of insolvency proceedings

In the chapter on the sub area Abuse of insolvency proceedings (chapter 7), first of all a
number of factors are named that put the interest and especially the scope of the phenomenon of abuse of insolvency proceedings into perspective:
(1) an entrepreneur hands over control to the trustee in bankruptcy when filing for its
own bankruptcy and thereby takes the risk that a restart cannot be realized;
(2) due to the Smallsteps-judgment and its related consequences, it is not certain to what
extent the employer’s target is achieved by filing the bankruptcy in view of reducing
its workforce;
(3) based on various studies and the image outlined by recent lower court judgments,
the number of cases of abuse does not seem to suddenly increase.
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Affected employees however have relatively extensive statutory instruments at their
disposal to take legal action against abuse of insolvency proceedings, but it is necessary to
carefully select the right route each time, especially now that in particular the action to set
aside the issued bankruptcy order and to bring an action to the restarter and/or director/
shareholder for acting wrongfully seem to be most likely to succeed.
The total range of possibilities creates a richly varied whole, in which the players involved
(I refer to employees, legal assistance providers, trustees in bankruptcy/administrators and
judges) opt for combinations of the different options, whether relevant or not. Although
this leads to complications arising from numerous differences – both formal and material
in nature – between labour law on the one hand and insolvency law on the other, given
that these legal areas are often so badly attuned to each other, however at the same time
the cases that lead to published and specifically in this chapter discussed judgments,
rarely have unreasonable outcomes. The bold cases of abuse are singled out and in other
cases employees see themselves, although it is painful, confronted with the misfortune
other creditors also face when a company can no longer keep afloat. Apart from the tenet
of abuse, generally this demands solutions, which I put forward in other chapters. With
regard to abuse, I limit myself to the following recommendations.
Abuse of insolvency proceedings would – at least from the labour law point of view – become a superfluous tenet if the sting would be removed from the problem: by abandoning
the rules of transfer of undertaking in case of bankruptcy of the employer. If the rules of
transfer of undertaking are also declared applicable to bankruptcy (and, in other words,
article 7:666 paragraph 1, opening words, and under a. of the Civil Code would be repealed),
the employer that considers filing its own bankruptcy order for the purpose of reducing
its workforce, would see his room to manoeuvre restricted in such a way, that it will no
longer see the benefit of doing so.
However, as long as this is not the case yet, I recommend a less far-reaching change in
legislation. In order to maintain the balance between, on the one hand, the appeal of a
restart by a foreign transferee and, on the other hand, limiting the possibilities or benefits
for an affiliated restart, I also argue that rules on seniority stipulate that years of service
are prevented from transferring after a ‘foreign’ restart, but do transfer after an ‘affiliated’
restart, not least when it comes to the (calculation of the amount of the) transition payment.
This could be done, among other things, by regulating that the restarter is considered a
successive employer as defined in article 7:673 of the Civil Code (the transition payment)
“if the ties between him and the bankrupt employer are such that the latter’s acquired insights
in the employee’s capacity and suitability based on their experience with the employee, can
reasonably also be attributed to the successive employer”. This inevitably raises the question
whether it is advisable to do the same with regard to the definition of a successive employer
in the 'Ragetlie-rule' and the provisions on succession of fixed-term employment contracts.
I answer this question in the affirmative.
Furthermore, I do not consider it necessary to introduce new or other statutory rules. I do,
however, argue for a more prominent role for the court in the assessment of a bankruptcy
filed by the entrepreneur himself: a stricter admission system. The court may ask questions
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directly about recent, unsuccessful attempts to reduce personnel costs and about any plans
for (the preparation of) a restart. The court can also check whether the works council has
been consulted (which could even be heard by default). This way, the sore spot can often
already be touched upon in the preliminary stage. If this becomes fixed policy, this does
not necessarily have to result in an overload of the judiciary. It is conceivable that, among
other things, when the applicants with what I would like to call a high potential for abuse
are confronted with a (critical) questionnaire, they would voluntarily decide not to file
for bankruptcy.
Finally, as long as article 7:666 of the Civil Code still exists, after bankruptcy both the
delegated judge and the trustee in bankruptcy have a responsibility to examine the extent
to which the restarter can be forced by agreement to use the regular selection criteria for
the acquisition, or to restart.
10.7

Participation rights

Seen from the perspective of participation rights, ideally the works council should always
be able to perform its task fully, including all related rights and obligations, in the event
of (imminent) insolvency. However, this is not a realistic wish, especially not after the
company’s bankruptcy. As a result, the rules of the game change, partly because the role
of the trustee in bankruptcy, unlike the role of the entrepreneur outside of bankruptcy,
primarily evolves around the interests of the joint creditors and maximising the proceeds.
However, a distinction can be made between the situation in which the trustee in bankruptcy
immediately ceases the activities and proceeds to liquidating the assets (in that case there
is no or hardly any role for the works council) and the situation in which the trustee in
bankruptcy continues the business, whether or not for a longer period of time and/or
works on the continuation of the activities of the bankrupt company through a restart (in
which case there would be a more prominent role for the works council). Sometimes it is
however hard to draw a line, which is why it calls for a more flexible participation right with
an equally more flexible objective of the works council. The aim is that, as far as possible,
the works council is involved in the decision-making process, which also connects to the
obligations arising from European regulations.
The main objection against the full maintenance of all participation rights in the event
of insolvency, as can be concluded from this research (chapter 8), is the time that it takes
to completely comply with all obligations, including its time limits. Often time is lacking
when a company is on the verge of collapsing or when an administrator or trustee in
bankruptcy has to act at lightning speed with a view to, for example, a possible restart. In
those cases it will not always be possible to arrange a consultation meeting with the entire
works council right away (article 25 paragraph 4 Works Councils Act). Sometimes it can
also not be acceptable to award reasonable time to obtain advice, including for example
the appointment of an expert. Often the suspension period of article 25 paragraph 6 of the
Works Councils Act will not be awaited, let alone the outcome of the appeal proceedings
at the Enterprise Court.
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Thus, this is where interests clash: the interest of complying with employee participation
rights versus the interests of those involved in a rapid restructuring or rescue operation.
How can this be solved? First of all, in my opinion, the interest of the joint creditors in
rapid action can’t be conclusive too quickly in weighing the conflicting interests. Some
flexibility from the person in charge of their interest, the trustee in bankruptcy, is required
and practicable. This does not have to be at the expense of due care, which in no way
withholds the parties involved from being able to act expeditiously. My proposal is therefore
to implement the following changes in the Works Councils Act.
In article 25 paragraph 1 the following text could be implemented (for the sake of convenience, it is assumed that the legislative proposal on the Business Continuity Act I (in
Dutch: ‘wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I’) will be accepted by the Senate
without being altered):
"1. The entrepreneur shall give the works council the opportunity to issue advice on any
intended decision on:
(...)
o. making a request as referred to in art. 363 par. 1 of the Bankruptcy Act or filing for the
bankruptcy of the company.”

A seventh paragraph should also be added to article 25:
"7. The period referred to in paragraph 6 shall be one week if it concerns a proposed decision
as referred to in paragraph 1 opening lines and under o of this article, or if the company was
put into liquidation. In the event of the company’s bankruptcy, the aforementioned period
will also be reduced to two working days if there has been a designation as referred to in
article 363 paragraph 1 of the Bankruptcy Act in the four weeks prior to the bankruptcy
order and if a consultation meeting has been held about the proposed decision between
the entrepreneur, the trustee in bankruptcy and the works council, at least once prior to
the bankruptcy order.”

These changes provide for a reduced waiting time, while it is also established that a
shortened advisory process can be followed in requesting to appoint the envisaged trustee
in bankruptcy and for filing its own bankruptcy. Moreover, this proposal stimulates the
entrepreneur to continue to involve the works council in the course of events in the silent
preparation phase by setting up a consultation meeting, because this will result in further
shortening of the set period (from one week to two days). I am not in favour of the abolition
of the right of appeal, because the obligation to ask for advice may then turn into a paper
tiger too quickly. I do expect reasonableness and fairness will have a strong influence on
the attitude of the works council. Furthermore, this proposal removes any uncertainty
after the so called DA-decision of the Supreme Court: the works council must also be
consulted in case of bankruptcy of the employer. I consider the objection to consultation
of the works council because of the confidentiality of the subject matter, to be already
sufficiently covered by the existing rules.
An alternative approach, which does not require a legislative amendment, is the following,
which also fits in with the DA-decision of the Supreme Court. I have found that, in my
view, the Works Councils Act does provide the right to be consulted to the works council,
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both during insolvency, as in the period prior to that, including filing for suspension of
payment or a bankruptcy order. This can remain the starting point. The requirements of
reasonableness and fairness (as referred to in article 2:8 and 6:2 of the Civil Code) then
determine in each separate case to what extent the entrepreneur can reasonably be
expected to respect all employee participation rights. Factors that play a role in that were
identified in chapter 8. With the starting point that employee participation rights, albeit
mitigated, remain applicable to insolvency-related situations, legal exceptions aside, the test
of reasonableness and fairness can reduce these rights in content and scope to acceptable
proportions, depending on the circumstance of the case.
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Dankwoord

DANKWOORD

Voor mij was het schrijven van een proefschrift een indrukwekkende ervaring. Bloed is er
niet aan te pas gekomen, zweet en tranen zeker wel. Maar ik denk er vooral met heel veel
dankbaarheid aan terug. Hoe leuk was het om op een zolderkamertje van de Oudemanshuispoort dagenlang te mogen bladeren in Bles' Geschiedenis van de Arbeidsovereenkomst
uit 1907, in de nog oudere wetsgeschiedenis van de Faillissementswet van Van der Feltz
en in tal van oudere proefschriften, om toevallig te stuiten op een verhandeling over
Japans ontslagrecht dat vergeleken wordt met ons eigen recht? En daar een middagje in
te blijven lezen. En hoe fijn is het als er vervolgens echt een boek (een boek!) begint te
ontstaan, als je wordt gevraagd daarover lezingen te geven en je zelfs mee mag denken
in een baanbrekende procedure bij het Europese Hof van Justitie? Ik heb me er af en toe
door opgetild gevoeld en ben daar dankbaar voor.
Dank ben ik ook verschuldigd aan het onderwerp van mijn proefschrift. Mij is ooit verteld dat de relatie tussen een promovendus en zijn onderwerp vergeleken kan worden
met een huwelijk dat je aangaat. Zo bezien is het een ramp als je op elkaar uitgekeken
raakt. Daar had ik geen last van: mijn onderwerp heeft zich in al die jaren stormachtig
ontwikkeld, door belangrijke arresten (Smallsteps en DA), door de invoering van de Wwz
(daar gáát je hoofdstuk over kennelijk onredelijk ontslag bij faillissement) en door de
rise and fall (and rise?) van de pre-pack. Ik prijs me gelukkig met deze onderwerpkeuze,
waarbij ik onmiddellijk toegeef dat die er slechts op gebaseerd was dat het me "wel leuk"
leek onderzoek te doen naar de botsing tussen twee rechtsgebieden, die niet op elkaar
leken te zijn afgestemd: arbeidsrecht en insolventierecht. Het bleek echter een prachtig
onderwerp, dat de gemoederen nog lang zal bezighouden. Het kan haast niet anders dan
dat er wetswijzigingen volgen. Ik kijk daar naar uit.
Natuurlijk ben ik ook veel personen dank verschuldigd. Het begon allemaal met Evert
Verhulp, die op mijn brutale vraag of ik misschien les aan zijn universiteit zou mogen geven
antwoordde: schrijf eerst maar een proefschrift. Het feit dat hij het kennelijk voor mogelijk
hield dat ik dat zou kunnen, was op dat moment voor mij een openbaring. Het gaf mij het
begin van vertrouwen en dat heeft mij zeer geholpen, al bleven resultaten aanvankelijk
misschien uit. Toen het er in de slotfase op aan kwam was hij er opnieuw – ondanks oneindig
veel andere activiteiten - en heeft hij het boek en mij de haven in geloodst.
Ronald Beltzer was in de (beslissende) tweede fase – zeg: de laatste drie jaar - mijn ideale
begeleider. Snel, vasthoudend, positief, scherp en op een goede manier luchtig: "Jij gaat
dat boek nu gewoon afmaken, daar twijfel ik geen seconde aan, je kunt dat." Dat had ik
nodig en het mag oprecht betwijfeld worden of het zonder hem was gelukt.
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Dankwoord

Dank ook aan al die andere leuke, slimme en soms ook eigenaardige collega's op de UvA.
Waar ik mij de eerste jaren wat gereserveerd opstelde, voelde ik mij gaandeweg meer en
meer op mijn gemak en dat kwam zonder twijfel door hun hartelijkheid en belangstelling
voor mij en mijn boek. Ik dank Ilse, Johan, Niels, Rachel, Eva, Marloes, andere Niels, Roy,
Priscilla, Nuria, Marit, Constant en alle anderen, en dat geldt ook voor degenen die inmiddels
zijn vertrokken: Pam, Iris, Margreet, Marieke en natuurlijk Hanneke. 'It's been an honor', zo
werd het, half komisch/half ontroerd, gezegd in de film Love Actually, en zo voel ik het ook.
Mijn lieve en betrokken collega's van DingemansVanderKind dank ik ook zeer. Altijd was
er wel iemand die een grappig TedTalks-filmpje stuurde over studie-ontwijkend gedrag
(het onderwerp van mijn volgende proefschrift), die een zak walnoten voor mij klaarlegde
om tijdens het schrijven te kraken of die mij voor de zoveelste keer pesterig vroeg of het al
af was, waarmee - bewust of onbewust - een doeltreffend appel op de competitieve kant
van mijn karakter werd gedaan. Ik ben ongelofelijk blij met deze collega's, kan me geen
betere wensen. Aan het telkens maar weer waarnemen van mijn praktijk, als ik weer een
maand "op de UvA ging zitten", komt nu een eind. Speciale dank ben ik verschuldigd aan
Charlotte. Zij heeft mij van meet af aan zonder een spoor van twijfel gestimuleerd en mij
op de juiste (want moeilijkste) momenten naar de UvA gedirigeerd. Zij is de derde persoon
zonder wie mij dit alles niet was gelukt.
Dat geldt ten slotte ook voor Tineke. Zij zat tien jaar geleden tegenover mij aan dat restauranttafeltje op het strand van Koh Tao toen ik met haar besloot aan dit traject te beginnen
en staat – samen met mijn zus - naast mij als ik dit proefschrift verdedig. Alle personen
die ik hiervoor noemde zijn jurist, zij is dat niet, maar heeft meer dan wie ook altijd een
onwrikbaar vertrouwen in de goede afloop gehad en dat is ontzettend belangrijk voor mij
geweest. Tinus, ik dank aan jou niet alleen drie prachtige dochters, maar ook dit boek.
Even praktisch als onmisbaar was de hulp die ik kreeg van Marianne, mijn secretaresse
die zich zo enthousiast bemoeide met dit boek dat ik soms de neiging had te controleren
of zij niet eigenhandig wat passages 'bijschaafde', van Kasper bij het redigeren van het
notenapparaat, van Madelief en van Ian bij de Engelse vertaling van de samenvatting en
van Richard bij het ontwerpen van de omslag van de persoonlijke editie van dit boek. Hij
heeft hiervoor een detail gebruikt uit een schilderij van mijn vader.
Amsterdam, november 2018
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