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Het Voorontwerp Insolventiewet en het belang van de factor arbeid 
 
1.  Inleiding 
 
Op 1 november 2007 diende de Staatscommissie Insolventierecht, naar haar 
voorzitter ook Commissie Kortmann genoemd (verder: de commissie), het 
Voorontwerp Insolventiewet (het voorontwerp) in bij de Minister van Justitie.1 De 
commissie beoogt met dit voorontwerp de meer dan een eeuw oude 
Faillissementswet geheel te herzien.2 Het ligt in de verwachting dat een herziening 
van een dergelijke omvang gevolgen zal hebben voor de arbeidsrechtelijke 
bescherming van de werknemer die zijn baan bedreigd ziet door insolventie van zijn 
werkgever. Die bescherming is onder het huidige regime van de Faillissementswet 
absent, onlogisch of onduidelijk.3 In dit artikel bespreken wij de verschillende 
arbeidsrechtelijke aspecten van het voorontwerp. Onze conclusie zal zijn dat ook 
deze commissie de gevolgen van haar voorstel voor het arbeidsrecht op onderdelen 
onvoldoende heeft doordacht. 
 
2.  Het voorontwerp – een overzicht 
 
De meest in het oog springende herziening betreft de keuze van de commissie voor 
één unitaire insolventieprocedure die het faillissement, de surseance van betaling en 
de schuldsanering moet vervangen. Het doel van deze insolventieprocedure is 
tweeledig: enerzijds beoogt zij het vermogen van de schuldenaar te gelde te maken 
en de opbrengst te verdelen onder de gezamenlijke schuldeisers en anderzijds wordt 
sanering van de schulden van de schuldenaar beoogd (art. 1.1.2 van het 
voorontwerp). Uit deze dubbele doelstelling volgt dat de insolventieprocedure zowel 
een liquidatie- als een reorganisatieprocedure kan betreffen. De verschillende doelen 
zijn ook terug te vinden in de gronden voor insolventieverklaring. Een natuurlijke of 
rechtspersoon kan op twee gronden insolvent verklaard worden (art. 2.2.1). De eerste 
grond is dezelfde als die uit art. 1 Fw. en bepaalt dat insolventieverklaring kan 
worden verzocht wanneer de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij is 
opgehouden met betalen. De tweede grond is nieuw en houdt in dat insolventie 
verzocht kan worden op de grond dat redelijkerwijs is te voorzien dat de 
schuldenaar niet zal kunnen voortgaan met de betaling van de schulden.4 Deze 
laatste grond ziet op de mogelijkheid tot reorganiseren; nu deze toestand op een 
vroeg tijdstip kan intreden, zijn de mogelijkheden tot sanering groter.5 In 
tegenstelling tot de Faillissementswet kan zowel de schuldenaar als de schuldeiser 
                                                 
1 Opmerkelijk is dat de Minister van Justitie slechts gevraagd had om een advies en de 
commissie hierop na vier jaar reageerde met een compleet (ontwerp) wetsvoorstel.  
2 Toelichting p. 1. 
3 Dit zal blijken bij de bespreking van de verschillende vormen van bescherming in deze 
bijdrage.  
4 De rechtbank toetst, net als op grond van de Faillissementswet, slechts summier of de 
schuldenaar in één van de in art. 2.2.1 omschreven toestanden verkeert.  
5 In de literatuur wordt erop gewezen dat de commissie juist het tegengestelde bereikt met de 
voorgestelde regeling.  G. van Daal, ‘Het voorontwerp insolventiewet: nu even niet!’, NJB 
2007-44, p. 2801-2805, D.J.Y. Hamwijk, ‘Op naar een ‘reorganisatie-wet’: het doel voorbij?’, 
NJB 2008 (verschijnt binnenkort). 
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een verzoek tot de reorganisatieprocedure instellen.6 Dat de commissie reorganisatie 
van ondernemingen als belangrijk doel van de insolventieprocedure beschouwt, 
blijkt ook uit de ruime mogelijkheden tot een ‘informele reorganisatie’ te komen. 
Deze, in de praktijk reeds veelvuldig gebruikte vorm van sanering buiten 
insolventie, wordt door het voorontwerp eenvoudiger gemaakt, door de 
mogelijkheid buiten faillissement een dwangakkoord tot stand te brengen. Het 
reorganiserende vermogen van ondernemingen tijdens de ‘formele’ 
insolventieprocedure wordt door het voorontwerp tevens verbeterd. Zo kan de 
bewindvoerder – de opvolger van de huidige curator in faillissement en van de 
bewindvoerder bij surseance van betaling - gebruik maken van de voorraden en 
inventaris, ook wanneer derden daarop aanspraak hebben.7   
 Het doel van de commissie het reorganiserende vermogen van de 
onderneming te versterken belooft wat voor (het behoud van) de factor arbeid in 
insolventieprocedure. In geval de onderneming gereorganiseerd kan worden, zal 
immers meer werkgelegenheid behouden kunnen blijven. De huidige 
Faillissementswet staat aan veel kritiek van vooral arbeidsrechtjuristen bloot, nu 
vrijwel alle arbeidsrechtelijke bescherming bij faillissement vervalt (ook indien 
rechter-commissaris en curator besluiten de onderneming gedurende lange tijd voort 
te zetten), terwijl deze bij surseance van betaling goeddeels blijft bestaan. Voorts zou 
de wet mogelijkheden creëren misbruik te maken van de bevoegdheid het eigen 
faillissement aan te vragen om zo de kosten van een reorganisatie te ontgaan. In de 
navolgende paragrafen zullen wij bezien of en, zo ja, in hoeverre de commissie in de 
voorgestelde insolventieregeling tegemoet komt aan deze kritiek. 
 
3.  De loonvordering  
 
De Faillissementswet (verder: Fw.) maakt een onderscheid tussen loonvorderingen 
van voor en na faillietverklaring. Op grond van artikel 40 lid 2 Fw. is het loon van de 
werknemers vanaf de dag der faillietverklaring boedelschuld. Dit betekent dat deze 
vorderingen direct op de boedel verhaald kunnen worden en niet ter verificatie 
behoeven te worden ingediend. Vorderingen van de werknemer ontstaan vóór het 
faillissement zijn bevoorrecht op alle roerende en onroerende goederen, indien een 
direct verband bestaat tussen de vordering en de arbeidsovereenkomst ex artikel 
2:388 sub e BW en moeten ter verificatie ingediend worden. De kans dat een 
werknemer deze vordering op de boedel kan verhalen is een stuk geringer dan bij de 
boedelschulden, nu de vorderingen van Belastingdienst, UWV en banken voorgaan 
op die van de werknemer. 

De commissie kiest voor een geheel ander stelsel van 
faillissementsvorderingen. Het aantal boedelschulden moet aanzienlijk 
teruggebracht worden en in het kader daarvan bepaalt de commissie dat loon en 
premies uit arbeid slechts een boedelvordering zijn voor zover die arbeid is verricht 
met instemming van de bewindvoerder (art. 5.1.1 lid 1 sub f). De toelichting vermeldt 
dat sprake is van een boedelvordering indien de werknemer daadwerkelijk arbeid 
verricht ten behoeve van de boedel en/of de bewindvoerder.8 De commissie lijkt hier 
te doelen op de situatie dat de bewindvoerder besluit de onderneming van de 

                                                 
6 De Toelichting vermeldt hierbij (p. 38) dat het aan de jurisprudentie zal moeten worden 
overgelaten welke gegevens de schuldeiser moet verstrekken voor toewijzing van het 
verzoek. 
7 Toelichting p. 1.  
8 Toelichting p. 68.  
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schuldenaar voort te zetten – waartoe hij bevoegd is op grond van artikel 4.2.109 - en 
(een aantal van) de werknemers verzoekt de arbeid voort te zetten gedurende het 
verloop van de insolventieprocedure. Het niet-verrichten van arbeid gedurende de 
opzegtermijn en het vrijwillig verrichten van arbeid kunnen dus niet tot een 
boedelvordering leiden, maar tot een preferente insolventievordering. Dit betekent 
dat de situatie zich kan voordoen dat de curator de arbeidsovereenkomsten van alle 
werknemers opzegt, maar slechts twintig werknemers verzoekt werkzaamheden te 
verrichten zodat de onderneming ‘going concern’ kan worden verkocht. De twintig 
werknemers kunnen hun vordering direct verhalen op de boedel terwijl de 
thuiszittende werknemers slechts een insolventievordering hebben. Hier ontstaat een 
ongelijkheid die niet altijd maatschappelijk aanvaardbaar zal worden geacht. Zieke 
werknemers zullen bijvoorbeeld niet in staat zijn werkzaamheden uit te oefenen voor 
de bewindvoerder en hebben daardoor minder kans hun vordering te innen. 

De commissie wil naast het aantal boedelvorderingen het aantal preferente 
vorderingen verminderen, nu naar haar oordeel geen werkelijk overtuigende grond 
aanwezig is voor de thans bestaande veelheid aan preferenties.10 Vooruitlopend op 
de afschaffing van de preferente vorderingen heeft de commissie een systeem 
bedacht waarin de preferente vorderingen niet (geheel) voorgaan op de concurrente 
vorderingen. De boedel zal over alle vorderingen verdeeld worden met dien 
verstande dat de preferente schuldeisers een tweemaal zo hoge vergoeding 
ontvangen als de concurrente crediteuren. De preferentie van de loonvorderingen 
van werknemers wordt daarmee beperkt, maar dit hoeft niet per definitie een nadeel 
te betekenen. Op grond van de huidige rangorde ziet de werknemer veelal niets van 
zijn vordering terug vanwege een hogere preferentie van fiscus, UWV en banken. 
Het nieuwe stelsel voorziet in ieder geval in een uitkering aan alle schuldeisers, 
zodat de werknemers in ieder geval een (klein) gedeelte van hun vordering 
uitgekeerd krijgen. 

Het voorgestelde herziene stelsel van vorderingen leidt volgens de commissie 
niet tot financiële benadeling van werknemers, nu het UWV de loonvordering ex 
artikel 64 WW overneemt.11 Op grond van artikel 61 WW maken werknemers wier 
werkgever in faillissement, surseance van betaling of schuldsanering verkeert of op 
een andere wijze in staat verkeert dat hij opgehouden heeft te betalen aanspraak op 
een uitkering door het UWV. Deze uitkering omvat het loon gedurende dertien 
weken voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsmede het loon over de 
gemaximeerde opzegtermijn. Ten slotte komen vakantiegeld, vakantiebijslag en 
bedragen die de werkgever aan derden verschuldigd was voor vergoeding in 
aanmerking. Uit de wet en de rechtspraak blijkt dat het loonbegrip ruim moet 
worden uitgelegd.16 Alles wat de werkgever in verband met de dienstbetrekking aan 
de werknemer verschuldigd is, bijvoorbeeld een dertiende maand, tantièmes, 
gratificaties en onkostenvergoedingen, valt onder het loonbegrip. Het standpunt van 
de commissie dat werknemers in de praktijk geen financieel nadeel zullen 
ondervinden door het wegvallen van de boedelvordering is dus juist. Titel zes van de 
Werkloosheidswet voorziet echter wel in een aantal verplichtingen voor de 
werknemer en aanmelding bij het UWV dient binnen één week te geschieden. 
 Waar de commissie naar ons oordeel aan voorbijgaat is de lastenverzwaring 
voor het UWV die dit stelsel met zich brengt. Nu niet alle loonvorderingen na 

                                                 
9 In beginsel voor één maand, maar deze procedure kan verlengd worden met toestemming 
van de schuldeiserscommissie of, indien deze ontbreekt, de rechter-commissaris. 
10 Toelichting p. 14.  
11 Toelichting p. 67.  
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insolventieverklaring als boedelvordering aangemerkt worden, zal een groter beroep 
worden gedaan op de loongarantie. Daarbij komt dat de loonovername 
overeenkomstig het voorontwerp een langere periode in beslag zal nemen in 
verband met de verlenging van de opzegtermijn.12 Het UWV zal dus meer en langer 
de lonen van de werknemers van insolvente ondernemingen moeten doorbetalen. 
Dit betekent een grotere belasting van het Werkloosheidsfonds. Daarbij komt dat het 
UWV zijn superpreferentie verliest die het onder het huidige recht op grond van 
artikel 66 WW heeft. Ondanks dat de commissie geen politieke standpunten wil 
innemen,13 ziet zij er geen been in niet-beargumenteerd voor te stellen een recente 
wetswijziging ongedaan te maken, waar zij overweegt: ‘De uiterst mager 
gemotiveerde wijziging van artikel 66 Werkloosheidswet per 1 oktober 2006, waarbij 
in artikel 66 lid 3 Werkloosheidswet aan de regresvordering van het UWV een 
superpreferentie gelijk aan die van de fiscus is toegekend, acht de commissie een 
stap in de verkeerde richting (..) en ook principieel onjuist.’14 Het UWV lijkt een 
slachtoffer van de commissie te worden nu het (i) hoogstwaarschijnlijk meer 
vorderingen zal krijgen in verband met het afschaffen van de boedelvordering, (ii) 
het loon langer moeten doorbetalen in verband met de verlengde opzegtermijnen en 
(iii) minder mogelijkheden zal hebben de uitgekeerde bedragen op de boedel te 
verhalen. Wanneer door de verzwaring van de loongarantie tekorten in het 
Werkloosheidsfonds ontstaan, zullen deze opgevangen moeten worden door 
werkgevers en werknemers, waardoor de werknemers indirect toch nadeel zullen 
ondervinden van de regeling in het Voorontwerp. Schaink heeft zich afgevraagd of 
het voorstel van de commissie omtrent de loonvordering een rechtvaardige 
oplossing is en stelt voor dat het loonbegrip wordt beperkt en dat de loongarantie 
gemaximeerd wordt op het maximumdagloon.15 Deze oplossing zou het nadeel van 
het UWV gedeeltelijk compenseren, maar verschuift het probleem naar de 
werknemers die in dat geval noch een boedelvordering noch een compenserende 
uitkering van het UWV ontvangen. Het beperken van de boedelschuld is naar onze 
mening slechts te rechtvaardigen indien dit gecompenseerd wordt door de 
loongarantieregeling van het UWV, waarbij het UWV versterkte mogelijkheden moet 
behouden deze vergoeding op de boedel te verhalen. 
 
4.  De beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  
 
Een faillissement of surseance van betaling van een onderneming zal vaak gepaard 
gaan met een noodzakelijke reductie van de personeelskosten. Om de kosten van de 
boedel niet al te hoog te laten oplopen zal de curator een aantal werknemers moeten 
ontslaan. Het ontslag wordt de curator in geval van faillissement relatief eenvoudig 
gemaakt, daar een groot gedeelte van de ontslagbescherming niet van toepassing is 
op een insolvente werkgever. Zo zijn de opzegverboden zijn niet van toepassing, de 
opzegtermijnen zijn korter en de werknemers kunnen geen aanspraak maken op 
(ontslag)vergoedingen. Eerdere studies hebben reeds aangetoond dat Nederland 

                                                 
12 Zie paragraaf 4.5. Het Voorontwerp voorziet (nog) niet in een voorstel tot wijziging van de 
Werkloosheidswet op dit punt.  
13 Toelichting p. 1 onder 3. 
14 Toelichting p. 67. 
15 P.R.W. Schaink, ‘Het UWV en de loongarantieregeling: ‘Rupsje Nooitgenoeg’ nader 
ontleed, TvI 2007-6 p. 206-209. Dit artikel betreft een reactie op R.D. Vriesendorp, ‘Rupsje 
Nooitgenoeg strikes again: naar een overheidscurator of afschaffing van de fiscale 
preferenties,’ TvI 2007-5 p. 147-148.  
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daarbij ver achterloopt op andere landen, zoals België, Duitsland, Frankrijk en zelfs 
Groot-Brittannië. Een werknemer van een werkgever die in surseance van betaling 
verkeert, heeft een betere positie, nu in dat geval onder andere wel toestemming van 
de CWI nodig is voor zijn ontslag.   

In het voorontwerp belooft de commissie verbetering door zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij het ontslagrecht buiten insolventie. Wij zullen hierna bespreken of 
het voorstel van de commissie daadwerkelijk verbetering brengt in de 
ontslagbescherming van de werknemers. Daarbij zullen wij kijken naar de wijze van 
beëindiging, de opzegverboden, de opzegtermijnen en de ontslagvergoedingen. 
 
4.1. Wijze van beëindiging  
Faillissementswet en voorontwerp voorzien in verschillende wijzen van beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan de arbeidsovereenkomst opzeggen 
of laten ontbinden door de kantonrechter (art. 3.4.3). Volgens de toelichting dient de 
werknemer de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van de algemene 
ontbindingsregeling van artikel 6:265 BW en ziet artikel 3.4.3 niet op een ontbinding 
ex artikel 7:685 BW.16 Dit betekent dat geen sprake hoeft te zijn van gewichtige 
redenen maar een tekortkoming – zoals het niet-betalen van het overeengekomen 
loon - reeds voldoende is om de overeenkomst te ontbinden. Nieuw voor de 
werknemer is de mogelijkheid de ontbinding, in afwijking van artikel 7:686 BW, 
buitengerechtelijk te bewerkstelligen. Voor de werknemer gelden dus niet de 
bijzondere ontbindingsbepalingen van Boek 7 BW maar geldt de regeling uit het 
algemene vermogensrecht. Deze regeling voorziet in een eenvoudigere, minder 
kostbare en snellere ontbindingsprocedure. Op deze wijze wordt een werknemer 
gestimuleerd zo snel mogelijk een einde te maken aan de arbeidsrelatie met de 
insolvente werkgever wanneer hij bijvoorbeeld een nieuwe werkgever heeft 
gevonden.  
 Voor de werkgever staan ook de mogelijkheden van opzegging en ontbinding 
open. Dit is onder de huidige regeling hetzelfde. Uit de parlementaire geschiedenis 
van de Faillissementswet volgt dat de curator of bewindvoerder de bevoegdheid 
heeft de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken, al 
voegt de wetgever daaraan toe dat hij zich moeilijk kan voorstellen dat zij van deze 
bevoegdheid gebruik zouden maken, nu opzegging zo gemakkelijk is gemaakt.17 De 
toelichting bij het voorontwerp maakt ontbinding slechts mogelijk indien de 
werknemer zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld door te weigeren arbeid te 
verrichten, en aan de vereisten van artikel 6:265 BW is voldaan, of indien sprake is 
van een gewichtige reden in de zin van artikel 7:685 BW.18 De bewindvoerder kan 
geen gebruik maken van een buitengerechtelijke ontbinding. Aan een beëindiging 
door de werkgever stelt de commissie, geheel in lijn met het reguliere arbeidsrecht, 
dus strengere voorschriften. 
 
4.2. Algemeen opzegverbod  

                                                 
16 Toelichting p. 68. Uiteraard staat niets eraan in de weg dat de werknemer wel op basis van 
art. 7:685 BW ontbinding verzoekt. 
17 Kortmann/Faber Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 
1994, 2-III,p. 107.  
18 Toelichting p. 68.  

 5



In het geval van faillissement behoeft de curator geen toestemming tot opzegging 
van de CWI (art. 6 lid 2 sub c BBA). Daarentegen is het BBA onverkort van 
toepassing in de procedure van surseance van betaling.19 

Deze uitzondering blijft gehandhaafd in het voorontwerp. Opvallend is dat 
de uitzondering op het algemene opzegverbod onder het nieuwe recht geldt voor 
zowel de liquidatie- als de reorganisatieprocedure, terwijl onder het huidige recht 
het toestemmingsvereiste wel geldt voor een werkgever die in surseance van betaling 
verkeert. De werknemer van een insolvente werkgever wiens onderneming 
voortgezet wordt, verlies met het voorontwerp dus zijn preventieve 
ontslagbescherming en daarmee de mogelijkheid de opzegging te vernietigen. In 
geval van willekeur van de werkgever bij zijn keuze een gedeelte van de 
arbeidsovereenkomsten te laten voortbestaan, kan niet preventief worden 
ingegrepen. Net als onder de Faillissementswet vereist een opzegging door de 
bewindvoerder wel voorafgaande goedkeuring van de rechter-commissaris (art. 
4.2.3b lid 1 onder b). In de toelichting overweegt de commissie dat de rechter-
commissaris in het algemeen weinig speelruimte zal hebben bij de toetsing van de 
opzegging, nu de boedel in veel gevallen geen ruimte biedt voor het in dienst 
houden van de werknemers. Zij ziet echter wel een rol voor de rechter-commissaris 
bij de beoordeling van de gehanteerde criteria en voorwaarden wanneer een deel van 
het personeel overgaat naar een andere rechtspersoon, indien deze onderneming (in 
afgeslankte vorm) continueert.20 Wanneer blijkt van willekeur of misbruik zal de 
rechter-commissaris de toestemming kunnen weigeren en in dit opzicht vervangt de 
toestemming de toets van de CWI. Het ontbreken van toestemming tast echter ex 
artikel 4.2.3c de opzegging niet aan, maar leidt tot aansprakelijkheid van de 
bewindvoerder ten opzichte van de schuldenaar en de schuldeisers. De sanctie op 
ontbreken van toestemming is dus van andere orde dan de sanctie op het ontbreken 
van toestemming van de CWI. Het voorontwerp voorziet ook niet in het horen van 
de werknemers door de rechter-commissaris. De werknemers van een insolvente 
werkgever die nu onder de regeling bij surseance van betaling zou vallen, gaat er in 
het voorontwerp dus in ontslagbescherming op achteruit.  
 
4.3. Bijzondere opzegverboden 
In de toelichting schrijft de commissie: ‘Evenals thans het geval is, zijn de 
opzegverboden van de artikelen 7:670 en 7:670a en het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) niet van toepassing bij opzegging tijdens 
insolventie.’ Deze overweging is naar onze mening te ongenuanceerd. De commissie 
ziet hier over het hoofd dat haar opvatting niet zo vanzelfsprekend is. Er bestaat 
immers geen wettelijke bepaling die de opzegverboden uitsluit, terwijl deze 
bepalingen wel zijn opgenomen voor het algemene opzegverbod en de 
opzegtermijnen. De literatuur en de rechtspraak21 zijn verdeeld. De bijzondere 
opzegverboden zullen in veel gevallen niet van toepassing zijn vanwege het 

                                                 
19 Het BBA is wel uitgesloten voor een werkgever op wie de schuldsaneringsregeling wordt 
toegepast.  
20 Toelichting p. 68.  
21 De meeste auteurs sluiten aan bij een opmerking van de wetgever uit 1954 waarin werd 
overwogen dat de bijzonder opzegverboden niet van toepassing zijn in geval van 
faillissement of surseance van betaling. Zie voor een overzicht R.M. Beltzer & F.M. Luijkx, ‘De 
rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement’ in: L.G. Verburg & 
W.A. Zondag (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer 2008, 
paragraaf 3.1. 
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bepaalde in artikel 7:670b BW, maar wanneer de onderneming gereorganiseerd 
wordt, zal geen sprake zijn van een beëindiging van de onderneming. Wij zijn van 
oordeel dat in het geval de onderneming van de schuldenaar in de 
reorganisatieprocedure verwikkeld is, de bijzondere opzegverboden van toepassing 
zijn. Hetzelfde geldt voor het geval dat een werknemer in dienst treedt van de 
failliete werkgever na de insolventieverklaring. Wanneer de curator van oordeel is 
dat voldoende baten aanwezig zijn om nieuwe overeenkomsten te sluiten, kan hij 
naar onze mening geen gebruik meer maken van zijn bijzondere bevoegdheden 
inzake de beëindiging van deze overeenkomsten.  
 
4.4. Wet melding collectief ontslag 
Een werkgever die voornemens is binnen een periode van drie maanden meer dan 
twintig werknemers te ontslaan, dient de procedure van de Wet melding collectief 
ontslag (WMCO) te volgen. De procedure van de WMCO is onverkort van 
toepassing tijdens surseance van betaling, maar voor faillissement en schuldsanering 
geldt een vereenvoudigde procedure. De curator die voornemens is meer dan twintig 
werknemers te ontslaan, kan volstaan met een melding aan de CWI en de 
werknemersorganisaties. De maand wachttijd hoeft niet in acht genomen te worden.  
 Het voorontwerp vermeldt niets over de toepasselijkheid van de WMCO. 
Daar de WMCO als uitgangspunt neemt dat de regeling beperkt van toepassing is in 
geval geen toestemming van het bevoegde gezag (het CWI) nodig is en de commissie 
het algemene opzegverbod uitgesloten heeft van toepassing tijdens de 
insolventieprocedure, is denkbaar dat de commissie voor ogen heeft gehad dat de 
WMCO beperkt van toepassing is. Dit betekent dat de werknemers van een 
werkgever wiens onderneming gereorganiseerd wordt (wederom) nadeel 
ondervinden van de unitaire insolventieprocedure.  
 
4.5. Opzegtermijnen  
De Faillissementswet bepaalt in art. 40 dat zowel curator als werknemer de wettelijke 
opzegtermijnen in acht dient te nemen. De opzegtermijn wordt echter voor beide 
partijen gemaximaliseerd op zes weken. De achtergrond van deze maximering is dat 
de curator in de gelegenheid moet zijn de personeelskosten te beëindigen wanneer 
de onderneming wordt stilgelegd. Inachtneming van de wettelijke termijn zou 
volgens de wetgever met zich brengen dat arbeiders nog vrij lange tijd op kosten van 
de crediteuren betaling zouden ontvangen, terwijl doorgaans geen arbeid wordt 
verricht.22 Uit deze overweging blijkt dat de rechten van werknemers moeten wijken 
voor de belangen van de crediteuren bij een zo hoog mogelijke boedelopbrengst. 
Ondanks dat de reden voor verkorte opzegtermijn de beëindiging van de 
onderneming was en dit in surseance niet het uitgangspunt is, heeft de regering 
ervoor gekozen de opzegtermijn in surseance tevens te maximeren tot zes weken 
(239 Fw.). Art. 40 Fw. dateert reeds van 1893 en is sindsdien, ondanks een aantal 
pogingen,23 onveranderd gebleven, terwijl de opzegtermijnen buiten insolventie 
verschillende malen zijn verlengd. Internationaal gezien loopt Nederland hiermee 
aanzienlijk uit de pas, nu in bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland en België de wettelijke 
opzegtermijnen gehanteerd worden.24 In de literatuur is tevens veelvuldig gepleit 

                                                 
22 Kortmann/Faber a.w. p. 105. 
23 Zie: L.H. van den Heuvel, Rechten van werknemers bij faillissement, Alphen aan de Rijn: 
Samsom 1981, p. 44-51.   
24 W.P.J.M. Fase e.a., Werknemersrechten in faillissement. Een rechtsvergelijkende beschouwing, Den 
Haag: Boom Juridische Uitgevers 2000.  
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voor verlenging.25 De commissie komt aan deze wens tegemoet, door de 
opzegtermijnen niet langer te maximeren. Het uitgangspunt is dat het ontslagrecht 
van buiten faillissement zoveel mogelijk van toepassing is op de insolvente 
werkgever, waardoor de opzegtermijnen aanzienlijk verlengd worden. Dit kan 
volgens de commissie bijdragen aan het voorkomen van misbruik.26 

De commissie overweegt voorts: ‘Voorzover de starre ontslagregeling in 
Nederland belemmerend werkt voor de economie, moet dit worden opgelost in het 
arbeidsrecht en niet in het insolventierecht. De keuze van het Voorontwerp sluit 
aldus aan bij de maatschappelijke discussie die momenteel in Nederland gaande is 
met het oog op flexibilisering van het ontslagrecht.’27 Wat oorzaak, doel en inhoud 
van deze opmerking zijn, ontgaat ons. 
 De boedel zal volgens de commissie niet lijden onder de verlenging van de 
opzegtermijn, nu het UWV de loondoorbetaling gedurende de verlengde 
opzegtermijn zal overnemen. Artikel 64 WW zal op dit punt wijziging behoeven. 
Zoals hierboven reeds vermeld is, zal dit een aanzienlijke last voor het 
Werkloosheidsfonds betekenen. 
 
4.6. (Ontslag)vergoedingen  
Een werknemer kan op verschillende wijzen een vergoeding krijgen bij beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst. De rechter kan een schadevergoeding toekennen 
wanneer het ontslag kennelijk onredelijk is (artikel 7:681 BW) of bij ontbinding 
wegens gewichtige redenen ex artikel 7:685 BW een vergoeding toekennen. 
Daarnaast kan op grond van een collectieve regeling, gesloten tussen werknemers- 
en werkgeversorganisaties, een vergoeding bij beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst toegekend worden. Het is niet uitgesloten dat een ontslag in 
geval van faillissement of surseance van betaling kennelijk onredelijk ex artikel 7:681 
BW is. De Hoge Raad oordeelde in het van Gelder Papier-arrest dat de enige 
omstandigheid dat het ontslag ingegeven is voor een faillissement onvoldoende is 
om een kennelijk onredelijk ontslag te rechtvaardigen.28 Dit oordeel is door de 
commissie gecodificeerd in art. 3.4.3 lid 2. Desondanks kan, naar het oordeel van de 
Hoge Raad, sprake zijn van een kennelijk onredelijk ontslag indien de curator 
bijvoorbeeld slechts een deel van de werknemers ontslaat, terwijl hij anderen in 
dienst houdt en bij de keuze een kennelijk onredelijke maatstaf hanteert. Naar onze 
mening geldt deze overweging uit het Van Gelder Papier-arrest eveneens in geval 
van een kennelijke onredelijke beëindiging tijdens surseance van betaling. 

De vergoeding die door de curator of bewindvoerder de werknemer is 
verschuldigd is onder het huidige recht een boedelschuld. Een schadevergoeding ex 
7:681 BW die ontstaan is door ontslag door de werkgever voor faillissement of 
surseance van betaling levert een preferente vordering op. De vraag is of een 
vordering wegens een kennelijk onredelijk ontslag volgens het voorontwerp 
boedelschuld is. Art. 5.1.1 lid 2 onder f bepaalt slechts dat loon en premieschulden 
voor arbeid die de bewindvoerder gestand doet een boedelschuld kunnen betreffen. 
Onder het huidige recht wordt op grond van het Van Gelder Papier-arrest de 
schadevergoeding wegens een kennelijk onredelijke opzegging onder het loonbegrip 

                                                 
25 L.H. van den Heuvel a.w. p. 50, R. Knegt e.a., ‘Faillissement als afscheid van werknemers: 
legitieme afwenteling of misbruik van recht?’, SMA 2006-3 p. 89. SER Advies Herziening 
Ontslagrecht 1988. 
26 Toelichting p. 67. Zie meer over misbruik in paragraaf 7.  
27 Toelichting p. 67.  
28 HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662 (Van Gelder Papier), r.o. 3.3.  
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van art. 40 Fw. geschaard. Onder het voorontwerp zal dit lastiger worden, nu voor 
een boedelschuld vereist is dat de bewindvoerder de arbeid gestand doet, terwijl hij 
bij een kennelijk onredelijke opzegging de arbeid juist beëindigt. Te bepleiten valt 
echter dat een schadevergoeding ex 7:681 BW een vordering is die redelijkerwijze 
aan de boedel behoort te worden toegerekend (art. 5.1.1 lid 2 onder k), nu de 
vordering ontstaat door handelen van de curator. 
 In het eerder aangehaalde Van Gelder Papier-arrest heeft de Hoge Raad 
overwogen dat ontslagvergoedingen uit overeenkomst, bijvoorbeeld een sociaal 
plan, niet voor uitkering in aanmerking komen wanneer de werkgever in 
faillissement verkeert. De commissie vond het verschil tussen de vorderingen van 
werknemers ontslagen voor faillissement en de werknemers ontslagen door de 
curator na faillietverklaring onrechtvaardig.29 De uitspraak inzake Van Gelder Papier 
is dan ook niet van toepassing in de ontwerp-insolventieprocedure. Op dit punt heeft 
de commissie meer rekening gehouden met de belangen van de werknemers dan 
onder de huidige Faillissementswet het geval is. De commissie beschouwt dit als een 
maatregel om misbruik in de vorm van georkestreerde liquidaties tegen te gaan. De 
vorderingen die uit het sociaal plan ontstaan, dienen ter verificatie ingediend te 
worden. Wanneer de omvang zodanig is dat alle schuldeisers kunnen worden 
voldaan, zal de werknemer onverkort aanspraak maken op de vergoeding uit het 
sociaal plan, aldus p. 67 van de toelichting. In dat geval bestaat geen onderscheid 
meer tussen werknemers die vlak voor insolventie zijn ontslagen en werknemers 
wier arbeidsovereenkomsten door de bewindvoerder worden beëindigd.  

In paragraaf 4.1 hebben wij reeds gewezen op de mogelijkheid voor de 
werkgever de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden bij de kantonrechter. De 
tijdens insolventie toegekende ontbindingsvergoeding is onder het huidige recht een 
boedelschuld. In het voorontwerp zal hetzelfde gelden als hierboven gesteld is ten 
aanzien van de vergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging. Wanneer de 
bewindvoerder ervoor kiest de ‘dure’ ontbindingsprocedure te gebruiken in plaats 
van de (eenvoudige) opzegging, zal onzes inziens de vergoeding aan de boedel 
kunnen worden toegerekend. De commissie lijkt er echter van uit te gaan dat sprake 
is van een gewone faillissementsvordering. 
 In veel gevallen zal de boedel onvoldoende zijn om de vergoedingen wegens 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst te voldoen. De werknemer heeft dan  
slechts voordeel bij de gelijkschakeling met de situatie buiten faillissement indien de 
vergoeding onder de loongarantieregeling van het UWV valt. Uit de jurisprudentie 
van de Centrale Raad van Beroep valt af te leiden dat een (schade)vergoeding slechts 
voor betaling door het UWV in aanmerking komt wanneer deze is toe te rekenen aan 
de periode van art. 64 WW.30 Voor de ontbindingsvergoeding en een vergoeding in 
een sociaal plan heeft de Centrale Raad expliciet overwogen dat deze niet door het 
UWV behoeven te worden betaald.31 Nu vereist is dat de vergoeding toe te rekenen 
is aan de periode van art. 64 WW, lijkt ons dat de vergoeding ex art. 7:681 BW, net al
de vergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijnen, wel onder het 
loonbegrip van art. 64 WW te brengen is in het bijzondere geval dat de curator 
opzegt en daarbij een onjuiste maatstaf hanteert.

s 

                                                

32 De schadevergoeding ontstaat 

 
29 Toelichting p. 67.  
30 CRvB 18 februari 1992, RSV 1992/222, CRvB 19 juli 1994, RVS 1995/36. 
31 CRvB 19 juli 1994, RVS 1995/36, CRvB 13 juli 1995, RVS 1996/3. 
32 Dit betreft de bijzondere situatie die genoemd is door de Hoge Raad in zijn beschikking 
inzake van Gelder Papier. Zie noot 26.  
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immers door handelen van de curator op het moment dat de arbeidsovereenkomst 
beëindigd wordt dit valt binnen de periode van sub a van art. 64 WW. 
 Nu de ontslagvergoedingen geen boedelschuld betreffen en niet onder de 
loongarantieregeling vallen, lijkt het afschaffen van de Van Gelder Papier–leer een 
wassen neus. In gunstige gevallen zal slechts een deel van de vergoeding uitbetaald 
worden aan de werknemer. Het voorontwerp biedt hier dus geen, althans zeer 
geringe, vooruitgang in vergelijking tot de huidige regeling. 
 
5. Het non-concurrentiebeding 
 
In de huidige wetgeving bestaat geen speciale regeling voor het non-
concurrentiebeding tijdens faillissement of surseance van betaling. Uitgangspunt is 
om die reden dat het non-concurrentiebeding in die situaties blijft bestaan. Tijdens 
surseance van betaling, een procedure die gericht is op het behoud van het bedrijf, is 
dat te billijken. Juist in moeilijke tijden is er wat voor te zeggen dat werknemers niet 
zo maar het schip in nood mogen verlaten om het vervolgens te beconcurreren, 
hetgeen de overlevingskansen van de onderneming schaadt. Het faillissement is 
echter gericht op liquidatie van de onderneming: het schip is al gezonken. De vraag 
is of een werkgever nog een rechtens relevant belang heeft indien hij failliet is 
gegaan. In het verlengde hiervan ligt de vraag of de curator de werknemer aan zijn 
non-concurrentiebeding kan houden.33 Daar is veel voor te zeggen zolang de curator 
de onderneming in stand houdt: met het oog op een zo hoog mogelijke opbrengst 
van de boedel is het van belang dat die boedel niet in waarde daalt doordat 
werknemers ten opzichte van de boedel concurrerende activiteiten ontplooien. 
Onder omstandigheden kan de verkoop van de onderneming zelfs onmogelijk 
blijken te zijn zonder het behoud van de non-concurrentiebedingen. Ziet de curator 
echter geen belang voor de boedel, dan zal hij werknemers niet aan het non-
concurrentiebeding willen houden. 
 De commissie stelt in art. 3.4.4 voor dat de werknemer na beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst tijdens de insolventie niet langer gebonden is aan een non-
concurrentiebeding. Op grond van zwaarwegende belangen kan de rechter-
commissaris op verzoek van de bewindvoerder echter bepalen dat een zodanig 
beding niettemin van kracht blijft voor een door hem te bepalen periode op door 
hem te bepalen voorwaarden.34 De commissie volgt hier niet geheel het door de 
Eerste Kamer afgewezen wetsvoorstel 28 167 tot wijziging van titel 7.10 
(arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het non-
concurrentiebeding:35 in dat voorstel was bepaald dat het non-concurrentiebeding 
zou vervallen in geval van faillissement van de werkgever. In geval van ontslag 
tijdens een surseance van betaling zou het non-concurrentiebeding dus blijven 
bestaan. Met het vervallen van het onderscheid tussen de surseance van betaling en 
het faillissement in de voorgestelde insolventieprocedure is de nuance die de 

                                                 
33 De formulering van het non-concurrentiebeding moet daartoe wel ruimte bieden. Het non-
concurrentiebeding dat alleen van toepassing was wanneer de werknemer op eigen verzoek 
of door eigen toedoen het bedrijf verliet, bood de curator die mogelijkheid niet. Zie Hof ’s-
Hertogenbosch 9 januari 2007, JOR 2007/58. 
34 Hierover zegt de commissie: ‘Hij kan hierbij voorwaarden stellen, waarbij bijvoorbeeld het 
concurrentiebeding wordt beperkt (naar soort activiteiten of gebied) of de bewindvoerder 
verplicht wordt aan de werknemer een bepaalde vergoeding te betalen. Deze voorwaarden 
zullen er niet toe leiden dat het beding voor de werknemer bezwaarlijker wordt.’ 
35 Kamerstukken II 2001/02, 28 176, nr. 1-2.  
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commissie aanbrengt onzes inziens goed te billijken. Bovendien sluit het voorstel aan 
bij de praktijk: de rechtspraak is weliswaar niet eenduidig gebleken, maar in het 
algemeen lost de vraag of de curator rechten aan het non-concurrentiebeding kan 
ontlenen zich toch op in een belangenafweging. Staakt de curator de bedrijfsvoering, 
dan heeft hij in principe geen belang meer bij handhaving van het non-
concurrentiebeding. Een uitzondering is aangenomen in de situatie dat de curator 
bepaalde activa alleen maar aan derden kan verkopen onder handhaving van het 
non-concurrentiebeding.36 Wel menen wij dat het voorstel van de commissie er niet 
in de praktijk toe mag leiden dat de doorstarter zelf aan het non-concurrentiebeding 
aanspraken kan ontlenen.37 
 
6. Insolventie en overgang van onderneming 
 
Conform het bepaalde in artikel 7:666 BW zijn de regels met betrekking tot overgang 
van onderneming niet van toepassing indien een failliete onderneming wordt 
overgenomen. Dit artikel is te beschouwen als een reactie op het arrest Abels uit 1985, 
waarin het Hof van Justitie oordeelde dat de Nederlandse faillissementsprocedure op 
liquidatie is gericht en daarom de regels met betrekking tot overgang van 
onderneming niet van toepassing zijn.38 Het gaat bij overgang van onderneming om 
de overname van activa en passiva die samen een onderneming vormen in de zin van 
art. 7:662 BW, een vereiste waaraan al snel is voldaan.39 In de procedure van 
surseance van betaling zijn de artikelen 7:662 e.v. BW wel van toepassing, aldus het 
Hof, nu deze procedure niet zozeer is gericht op liquidatie van het vermogen, maar 
juist op voortzetting van de onderneming. Dit leidt in de praktijk tot een scherp 
juridisch onderscheid: neemt de verkrijger een failliete onderneming over, dan heeft 
hij geen last van de artikelen 7:662 e.v. BW en kan hij die werknemers overnemen die 
hem goeddunken en op zijn eigen (arbeids)voorwaarden. Het omgekeerde is het 
geval indien de verkrijger een onderneming heeft overgenomen die in surseance van 
betaling verkeert – de verkrijger zal dan al het personeel moeten overnemen met 
behoud van al hun rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.  
 In de plannen van de commissie verandert er op een principieel punt wat, ook 
al wordt er niet uitgebreid op ingegaan. Wij citeren p. 68 van de toelichting bij het 
voorontwerp, waar de commissie bij het voorgestelde tweede lid van artikel 3.4.3 
schrijft: ‘Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook in het systeem van het 
voorontwerp, dat een unitaire insolventieprocedure inhoudt, de artikelen 7:662 e.v. 
BW niet van toepassing zijn, indien een doorstart wordt gemaakt via een activa-
transactie. In dat geval wordt het vermogen van de schuldenaar geliquideerd, evenals 
onder het huidige recht in geval van faillissement. Vergelijk artikel 5 lid 1 Richtlijn 
2001/23:40 ‘Tenzij de lidstaten anders bepalen, zijn de artikelen 3 en 4 niet van 
toepassing op een overgang van een onderneming (…) 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 onder toezicht van een 

                                                 
36 Pres. Rb. Amsterdam 13 september 2001, JOR 2002/22. In casu wenste de directie zelf de 
activa te gebruiken voor een doorstart, buiten de curator om. 
37 Expliciet: Pres. Rb. Roermond 3 oktober 2001, JOR 2001/267.  
38 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 900. 
39 Aandelentransacties vallen er niet onder: door dergelijke transacties verandert de 
werkgever immers niet en daarmee blijft de arbeidsovereenkomst in principe bestaan. 
40 De commissie doelt hier op Richtlijn 2001/23/EG van 12 maart 2001, PbEG 22 maart 2001, L 
82/16. De artikelen 7:662-666 BW zijn op deze richtlijn gebaseerd. 
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bevoegde overheidsinstantie’ (die een door een overheidsinstantie gemachtigde 
curator mag zijn). In de artikelen 3 en 4 van de Richtlijn is voorzien in een 
automatische overgang van de rechten en verplichtingen op de overnemer en 
in een ontslagverbod in verband met die overgang (vgl. artikel 7:662 e.v. BW). Ter 
bestendiging van de huidige praktijk van het buiten toepassing houden van de regels 
voor overgang van ondernemingen vanuit faillissement, dient artikel 7:666 BW ter 
gelegenheid van de invoering van de in het voorontwerp voorgestelde regeling als 
volgt te worden gewijzigd: ‘De artikelen 662 tot en met 665 en artikel 670 lid 8 
zijn niet van toepassing op de overdracht van de onderneming door de 
bewindvoerder in het kader van de liquidatie van het vermogen van een insolvent 
verklaarde werkgever.’ 
 Wat de commissie hier voorstelt, komt erop neer dat de uitzondering die 
momenteel voor de overgang van een failliete onderneming geldt, doch niet voor de 
overgang van een onderneming die in surseance van betaling verkeert, wordt 
uitgebreid naar (alle mogelijke varianten binnen) de voorgestelde 
insolventieprocedure die, zoals gezegd, er onder meer toe kan leiden dat de 
onderneming direct wordt geliquideerd, tijdelijk wordt voortgezet of wordt 
doorgestart door dezelfde ondernemer. Ook hier kiest de commissie dus voor de 
regeling die voor faillissement geldt en die soepeler is voor de werkgever. De 
commissie oordeelt onzes inziens voorts te gemakkelijk dat de nieuwe 
insolventieprocedure op liquidatie is gericht, waarbij zij zelf als voorbeeld de 
doorstart noemt – niet het meest voor de hand liggende, dunkt ons, nu onder 
omstandigheden zou kunnen worden geconcludeerd dat het doel van de procedure 
nimmer liquidatie is geweest en de uitzondering uit het Abels-arrest niet geldt. 
Waarom de commissie zo oordeelt, weten wij niet; feit is wel dat de commissie hier 
een stap neemt die zich matig verhoudt tot Europese rechtspraak op dit terrein – 
waarnaar zij overigens niet verwijst. Ook in arresten na Abels heeft het Hof van 
Justitie namelijk steeds benadrukt dat de uitzondering op de toepasselijkheid van de 
regels met betrekking tot overgang van onderneming alleen geldt indien sprake is 
van een op liquidatie gerichte procedure. Zo oordeelde het Hof in de zaak D’Urso41 
dat de richtlijn van toepassing is op overdrachten van ondernemingen die onder de 
Italiaanse procedure van buitengewoon bewind zijn geplaatst. In deze procedure 
heeft de Minister van Industrie de bevoegdheid ondernemingen onder buitengewoon 
bewind te plaatsen, indien bij rechterlijke uitspraak het financiële onvermogen van de 
betreffende onderneming is vastgesteld. De Minister kan bij de onderbewindstelling 
bepalen dat de werkzaamheden van de onderneming kunnen worden voortgezet, 
maar hoeft dat niet te doen. Er zijn dus twee varianten van onderbewindstelling 
mogelijk: met en zonder voortzetting van de werkzaamheden, dit ter discretie van de 
Minister. In deze zaak oordeelde het Hof dat het belangrijkste criterium ter 
beantwoording van de vraag of de richtlijn van toepassing is, het doel is dat met de 
procedure wordt nagestreefd. In het voorgelegde geval besloot het Hof dat de 
richtlijn van toepassing is wanneer een onderneming onder buitengewoon bewind is 
geplaatst en de werkzaamheden worden voortgezet en tijdens de werking van het 
decreet een onderneming in de zin van de richtlijn wordt overgedragen. Het doel van 
de procedure is de toekomst van de onderneming te waarborgen. Zouden de 
werkzaamheden niet zijn voortgezet, dan zou het doel van de procedure zijn het 
vermogen van de schuldenaar te vereffenen en de opbrengst van dit vermogen te 
gebruiken om de crediteuren te betalen. Ruim vier jaar later gaf het Hof - wederom in 

                                                 
41 HvJ EG 25 juli 1991, NJ 1994, 168. 
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een Italiaanse casus - opnieuw antwoord op een vergelijkbare prejudiciële vraag.42 
Ook in deze zaak was het doel van de procedure niet vereffening, maar voortzetting 
van de onderneming, zodat de richtlijn van toepassing is.  
 In deze zaken trok het Hof een vergelijking met de Nederlandse procedures 
van surseance van betaling en faillissement. Dit onderscheid binnen een en dezelfde 
procedure met verschillende varianten lijkt ons actueel in het kader van de 
beoordeling van de vraag of de artikelen 7:662 e.v. BW van toepassing zijn in de 
voorgestelde insolventieprocedure. Wie meent dat onze voorbeelden niet kloppen, 
louter omdat het formele doel van de hierboven genoemde procedures niet liquidatie 
van het vermogen is, maar voortzetting, dient te bedenken dat het etiket dat men op 
de procedure plakt - ter herinnering: de commissie vindt dat de nieuwe 
insolventieprocedure, ook in geval van een doorstart, op liquidatie is gericht, een 
standpunt dat zich ongemakkelijk verhoudt tot de doelstellingen die in art. 1.1.2 
genoemd zijn: liquidatie én sanering - niet doorslaggevend is voor het antwoord op 
de vraag of de regels met betrekking tot overgang van onderneming van toepassing 
zijn. In het in 1998 gewezen arrest Dethier/Dassy43 deed het Hof van Justitie 
uitspraak in een Belgische zaak waarin de vraag centraal stond of de richtlijn van 
toepassing is op de overgang van een onderneming die in de procedure van 
gerechtelijke vereffening verkeert. Het Hof oordeelde dat bij het antwoord op de 
vraag of de richtlijn overgang van onderneming van toepassing is ‘rekening worden 
gehouden met de modaliteiten van de 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.’ Ruim een half jaar na het arrest Dethier/Dassy 
bevestigde het Hof deze uitspraak in het arrest Europièces/Sanders.44 Het feitelijk 
voortzetten van de onderneming heeft, in onze optiek, een belangrijke rol gespeeld bij 
het oordeel van het Hof dat hier sprake was van een overgang van onderneming. Van 
een nadruk op het formele doel van de procedure is het accent derhalve verschoven 
naar een benadering waarin het formele doel één van de factoren is waarmee 
rekening moet worden gehouden. Dat wezen voor schijn gaat, is overigens een true-
ism in het (arbeids)recht. 
 
 
7. Doorstart en misbruik 
 
Of men nu wel of niet ruimte laat voor de artikelen 7:662 e.v. BW in de voorgestelde 
insolventieprocedure, feit blijft dat denkbaar is dat ondernemers die hun 
onderneming of onderdelen daarvan willen verkopen en/of in afgeslankte vorm 
willen doorgaan – doorstarten - ertoe zouden kunnen worden aangezet bewust aan 
te sturen op een faillissement. In het verleden is veelvuldig gewezen op de 
mogelijkheid deze weg te volgen en op de gevaren die daarmee voor met name de 
werkgelegenheid samenhangen.45 Deze weg heeft voor de ondernemer verschillende 
voordelen die voortvloeien uit de beperkende werking van het faillissement op de 
werknemer beschermende arbeidswetgeving. We zagen reeds dat het BBA niet geldt, 
kennelijk onredelijke opzegging moeilijk aan te tonen is en overeengekomen 
ontslagvergoedingen hun waarde verliezen. Nu ingevolge art. 7:666 BW de artikelen 

                                                 
42 HvJ EG 7 december 1995, NJ 1996, 643. 
43 HvJ EG 12 maart 1998, JAR 1998/100. 
44 HvJ EG 12 november 1998, C-399/96. 
45 Zie bijvoorbeeld het SER-Advies 85/23 over overgang van ondernemingen en Advocaat-
Generaal Sir Gordon Slynn in zijn conclusie bij het arrest Abels. 
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7:662-665 BW niet van toepassing zijn bij overgang van een failliete onderneming, is 
een verkrijger niet aansprakelijk voor verplichtingen van vóór die overgang en kan 
hij, indien hij werknemers van de vervreemder in dienst wil nemen, in principe 
vrijelijk onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden. Illustratief voor de 
ongewenste situatie waartoe dergelijk vooropgezet handelen kan leiden, is de zaak 
Ammerlaan, waarin het Haagse Hof aannam dat een der vennootschappen van de 
Ammerlaan-groep ‘haar eigen faillissement heeft aangevraagd met het vooropgezet 
doel afbreuk te doen aan de arbeidsrechtelijke bescherming waarop appellanten 
aanspraak hebben. Onder deze omstandigheden levert de onderhavige 
faillissementsaanvraag misbruik van bevoegdheid op en moet derhalve deze 
aanvraag, met vernietiging van de beide vonnissen van de rechtbank, alsnog worden 
afgewezen. De vraag of geïntimeerde verkeert in de toestand van te hebben 
opgehouden te betalen kan daarbij in het midden blijven.’46  
 Om misverstanden te voorkomen is het nuttig duidelijk te maken waarover 
wij schrijven. Wij verliezen niet uit het oog dat het vaak te verkiezen is een (deel van 
een) lopend bedrijf te kunnen laten doorstarten dan dat men dat zou verhinderen: 
dat laatste leidt tot vernietiging van kapitaal en kennis. De twee doelen die de 
commissie zich bij het vaststellen van de regeling heeft gesteld – een procedure die 
gericht is op liquidatie, maar ook op reorganisatie kan zien, juist om een 
onderneming te redden – passen prima bij deze opvatting. Voorts zien wij in dat 
curator/bewindvoerder en rechter-commissaris regelmatig versluierde informatie 
krijgen en hun beslissingen op basis daarvan én op een korte termijn dienen te 
nemen. Ten slotte willen wij hier zeker niet suggereren dat het doorstarten van de 
onderneming louter om goedkoop personeel te lozen een dagelijkse gang van zaken 
zou zijn, of een opzetje dat eenvoudig te realiseren is.47 De niet altijd vlekkeloos 
verlopen discussies naar aanleiding van onderzoek op dit terrein hebben wel eens de 
indruk gewekt dat er ofwel niets aan de hand is en de arbeidsrechtjuristen behoorlijk 
overdrijven met hun definitie van ‘misbruik’, ofwel dat elke failliet die zijn eigen 
faillissement heeft aangevraagd bij voorbaat verdacht is.48 In dergelijke kunstmatige 
tegenstellingen zijn wij niet geïnteresseerd. Feit is dat misbruik van bevoegdheid het 
eigen faillissement aan te vragen vóórkomt en dat de wetgever in 2002 maatregelen 
heeft genomen – wederom voortvloeiend uit de richtlijn overgang van onderneming 
– om zulks te redresseren. Opmerkelijk is nu dat de commissie die wetgeving met 
een pennenstreek, zonder er enig woord aan te wijden, terugdraait, terwijl zij wel op 
verschillende plaatsen in de toelichting aandacht besteedt aan de 
misbruikproblematiek. Dat blijkt uit het stilzwijgen over het juist om die reden in het 
leven geroepen artikel 13a Fw.49 Is dit artikel in de nieuwe opzet wellicht overbodig 

                                                 
46 Hof ‘s-Gravenhage 10 januari 1996, JOR 1996/16. 
47 Men behoeft immers de medewerking van de curator en de rechter-commissaris. In de 
voorgestelde insolventieprocedure is (een vergelijkbare) medewerking noodzakelijk. 
48 Over de definitie van misbruik van bevoegdheid in het kader van het aanvragen van het 
eigen faillissement is na de zaak Ammerlaan veel geschreven. Wij noemen hier R. Knegt, 
Faillissementen en selectief ontslag, een onderzoek naar ‘oneigenlijk gebruik’ van de Faillissementswet, 
Amsterdam: HSI 1996, R.H. van het Kaar, ‘Faillissementsaanvraag als misbruik van 
bevoegdheid’, ArbeidsRecht 1996, 50, G.W. van der Voet, Misbruik van faillissementsrecht bij 
overgang van onderneming, Rotterdam: EUR 2000, F.M.J. Verstijlen, ‘Van misbruik van 
faillissements- en rechtspersonenrecht’, TvI 2002, p. 57-59 en A.T.J.M. Jacobs, ‘Misbruik van 
het faillissement om werknemers te kort te doen’, SMA 2002, p. 361-364 en M.L. Lennarts & 
S.N. de Valk, ‘Aansprakelijkheid van bestuurders jegens werknemers wegens misbruik van 
faillissement’, ArA 2004/2, p. 108-123. 
49 De transponeringstabel op p. 208 van het voorstel laat bij het huidige art. 13 Fw. ‘-’ zien.  
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geworden? Dat zou zo zijn, indien de door de rechtspraak bestrafte misbruik in de 
nieuwe opzet niet meer zou voorkomen of de gevolgen ervan anderszins minstens zo 
goed kunnen worden geredresseerd. Maar ook dan had men een opmerking van de 
commissie hierover verwacht. 

Laten wij, alvorens een oordeel uit te spreken, memoreren waarom art. 13a 
Fw. in het leven is geroepen. Dat hing samen met de werking van het ook in de 
voorstellen als art. 2.3.12 terugkerende art. 13 Fw. Dit artikel bepaalt dat indien de 
faillietverklaring wordt vernietigd niettemin de handelingen die de curator vóór of 
op de dag van publicatie van de vernietiging heeft verricht voor de schuldenaar 
geldig en verbindend blijven. Met andere woorden: de vernietiging van het 
faillissement heeft wat de handelingen van de curator betreft geen terugwerkende 
kracht. Voor arbeidsovereenkomsten betekende dit dat indien de curator ten tijde 
van het faillissement een werknemer volgens de regels van het in faillissement 
geldende ontslagrecht had ontslagen, dat ontslag ondanks de latere vernietiging van 
de faillietverklaring geldig bleef. Er restte de betreffende werknemer dan niets 
anders dan zijn voormalig werkgever tot schadevergoeding aan te spreken.50 Dit 
werd als ongewenst beschouwd. Art. 5 lid 4 van de richtlijn overgang van 
ondernemingen verplicht de lidstaten de nodige maatregelen te treffen om 
frauduleuze insolventieprocedures met het doel de werknemers van de in deze 
richtlijn bedoelde rechten te beroven, te voorkomen. Lidstaten mogen zelf bepalen 
welke maatregelen zij treffen. Die zouden kunnen variëren van het betalen van een 
(schade)vergoeding aan gedupeerde werknemers tot vernietiging van het gehele 
faillissement en ongedaanmaking van alle reeds verrichte handelingen (zoals gedane 
opzeggingen). De Nederlandse wetgever heeft deze bepaling geïmplementeerd in de 
Faillissementswet, waarvan het reeds genoemde art. 13a Fw. het belangrijkst is. Het 
artikel bepaalt: ‘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 683 leden 1 en 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en in 
artikel 9, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, 
aanvangen op het tijdstip waarop het faillissement wordt vernietigd.’ 
 Wordt het faillissement vernietigd, dan wordt de opzegging door de curator 
dus met terugwerkende kracht beheerst door de regels die buiten faillissement 
gelden. Het doet er daarbij niet toe om welke reden het faillissement wordt 
vernietigd. Art. 13a Fw. gaat hiermee verder dan de richtlijn voorschrijft. Op basis 
van art. 5 lid 4 van die richtlijn dienen lidstaten immers slechts maatregelen te treffen 
ter voorkoming van frauduleuze insolventieprocedures in het kader van overgang 
van een onderneming.51 De toepasselijkheid met terugwerkende kracht van de regels 
die buiten faillissement gelden, kan verschillende gevolgen hebben. Wil de 
werknemer de opzegging zelf aanvechten, dan kan hij zich er op beroepen dat ten 
onrechte geen toestemming op grond van art. 6 BBA is gevraagd. De curator had die 
immers – nu art. 6 lid 2 onder c BBA niet geldt - moeten vragen. Art. 13a Fw. bepaalt 
ter ondersteuning van de werknemer dat de termijn van zes maanden van art. 9 lid 3 
BBA pas begint te lopen op het tijdstip waarop het faillissement wordt vernietigd. 
Datzelfde geldt voor de termijnen, genoemd in art. 7:683 leden 1 en 2 BW. Wil de 
werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet behouden, bijvoorbeeld omdat hij elders 

                                                 
50 Dit was ook het geval in de Ammerlaan-zaak. 
51 Zie hierover J.W. Loman, ‘Vernietiging van faillissement en overgang van onderneming: een 
amendement te ver’, ArbeidsRecht 2002, 26. 
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werk heeft gevonden, dan kan hij zich eventueel op de onregelmatigheid van het 
ontslag beroepen en zal hij een gefixeerde of volledige schadevergoeding kunnen 
eisen (art. 7:677 leden 1 en 4 en 680 BW). Dat kan uiteraard alleen indien de door de 
curator op grond van art. 40 lid 1 Fw. in acht genomen termijn korter is dan de 
buiten faillissement geldende opzegtermijn. Ook zou de werknemer zich, zonder 
beperkingen, kunnen beroepen op de kennelijke onredelijkheid van de opzegging 
(art. 7:681 BW). Is tijdens het faillissement de onderneming overgegaan en wordt het 
faillissement daarna vernietigd, dan kan de werknemer zich erop beroepen dat hij is 
overgegaan naar de verkrijger van de onderneming. Art. 7:666 BW geldt dan immers 
niet meer: er is immers, in retrospectief bezien, nooit sprake geweest van een 
faillissement, zodat ook de overgang van onderneming wordt beheerst door de 
normale arbeidsrechtelijke regels, in casu de artikelen 7:662 e.v. BW.52 In deze 
situatie zou de werknemer zich in bepaalde gevallen niet alleen op het BBA k
beroepen, maar tevens op het opzegverbod van art. 7:670 lid 8 BW (verbod tot 
opzegging wegens de overgang). 

unnen 

                                                

 In verband met de implementatie van Richtlijn 98/50 (de voorloper van de 
vigerende Richtlijn 2001/23) heeft de wetgever naast art. 13a Fw. enkele andere 
wijzigingen in de Faillissementswet doorgevoerd. Het betreffen hier beperkte 
wijzigingen die de Faillissementswet niet wezenlijk raken.53 Ook deze wijzigingen 
vloeien voort uit art. 5 lid 4 van de richtlijn overgang van ondernemingen.  
 Nu terug naar de eerder in deze paragraaf gestelde vraag: behoren de door de 
Europese en nationale wetgever geïdentificeerde problemen ten aanzien van de 
mogelijkheid werknemersbescherming te compromitteren met de nieuwe voorstellen 
tot het verleden? Onzes inziens is dat niet het geval. Ook in de voorstellen van de 
commissie blijft de insolventieprocedure een ‘werkgeverswalhalla’, ook al worden de 
opzegtermijnen langer en zijn ontslagvergoedingen niet per definitie niets meer 
waard. De doorstarter zal zich, als de commissie haar zin krijgt, nog steeds niets 
gelegen hoeven laten te liggen aan opzegverboden en de regels met betrekking tot 
overgang van onderneming. Het simpelweg laten vervallen van art. 13a Fw. is in 
onze optiek niet alleen op inhoudelijke gronden een onjuiste keuze geweest. Het 
eigenmachtig handelen van de commissie op dit punt verhoudt zich slecht tot de op 
p. 1 onder 3 van de toelichting weergeven, in dit licht wat vrome, woorden dat de 
commissie op sommige punten van het voorstel afziet van een volledige uitwerking, 
omdat daarvoor het maken van bepaalde rechtspolitieke of praktische keuzes nodig 
zouden zijn. 
 
 
8. Conclusie 
 
Zonder een totaaloordeel te willen vellen over de merites van het voorstel – dat laten 
wij graag aan insolventiespecialisten over - durven wij de stelling aan dat er het een 

 
52 Loesberg meent dat deze visie ‘niet zonder meer juist’ is. Zijn argument is dat het Hof van 
Justitie van de EG (in het arrest Abels) heeft bepaald dat de richtlijn niet van toepassing is op 
overgangen in het kader van een faillissement. ‘Uiteindelijk zal het Europese Hof moeten 
bepalen of de huidige richtlijn van toepassing is na vernietiging van het faillissement’. 
Wellicht zien wij het te eenvoudig, maar in onze optiek zal het Hof, indien voor de vraag 
gesteld, dat bepalen, om de enkele reden dat er geen faillissementssituatie was. Zie E. 
Loesberg, ‘Werknemers en insolventie’, JORplus 2002, p. 64-65, alsmede van dezelfde auteur: 
‘Faillissementstrends (2); een reactie’, ArbeidsRecht 2002, 56. 
53 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 5, p. 1. 
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en ander schort aan het werk van de commissie op het terrein van de studie van de 
regels van het arbeidsovereenkomstenrecht. Een korte balansopneming leert dat 
werknemers die nu te maken krijgen met een surseance van betaling van hun 
werkgever, er in bescherming op achteruit gaan, nu de commissie in haar 
voorontwerp veelal aansluit bij de regels die gelden in de huidige 
faillissementsprocedure. De positie van de werknemers bij liquidatie wordt 
marginaal verbeterd en leidt vooral tot een verzwaring van de 
loondoorbetalingsregeling voor het UWV (welke regeling uiteindelijk gedeeltelijk 
door de werknemers zelf gefinancierd wordt). De commissie beoogt misbruik te 
voorkomen, maar bereikt dit doel niet. In dit licht is het opmerkelijk dat de 
commissie art. 13a Fw., dat speciaal in het leven was geroepen om de 
arbeidsrechtelijke gevolgen van misbruik te redresseren, in het voorstel laat 
verdwijnen zonder dat de commissie daar een woord aan besteedt.  

Ten slotte: dat een commissie die uit insolventiespecialisten bestaat niet 
volledig op de hoogte is van het arbeidsrecht, is geen schande. Vergelijkbaar 
commentaar kreeg, bijvoorbeeld, de Commissie Tabaksblat toen bleek dat zij in haar 
voorstellen er blijk van gaf geen kaas te hebben gegeten van de arbeidsrechtelijke 
positie van de statutair directeur. Wat ernstiger is, is dat een commissie, waarin geen 
arbeidsrechtjurist zitting heeft gehad, zich niettemin opvattingen aanmatigt en 
voorstellen doet zonder te controleren hoe deze zich verhouden tot de specifieke 
wettelijke en jurisprudentiële regels van het arbeidsrecht. Had de commissie haar oor 
te luisteren gelegd bij specialisten op dat terrein, dan was onze bijdrage in deze vorm 
nimmer verschenen. 
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