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3 Eerdere affeveringen van 'Faillissements^
trends' verschenen in ArbeidsRecht 2QQO,
38 en 2002, 37. Nieuwe orrtwikkelingen
sindsdien komen In deze aflevering aan
bod, Aan het wetgevingsfront is weinig
spectaculars te melden jbehalve in de cg-
tegorie gemiste kansen. In de jurfspruden-
tie valt net aantal zaken op waarln ver-
nietiglng van failllssement wegens mis-
bruik van bevoegdheid aan de orde is,
overigens zonder een grote successcore.
Reden om hierpp dieper in te gaan, alsook
op de aansprakelijkneld wegens misbruik.
Pit vorrnt het hoofdonderwerp van deze
bijdrage. Complicaties in arbeidscontracten
bij de doorstarter vqrmen een ander on-
derwerp van belang, Errige aandacht voor
de loongarantieregeling en een eerste ar-
beidsrechtelijke uitspraak in de sfeer van
de EU-lnsoIventiBverorderiing completeren
dit artikel. Opnieuw: geen alledaagse kost
voor arfaeidsrechtjuristen, maar hopelijk
toch bruikbaar.

_^_ Wetgevingsverdriet
Op 7 december 2004 js h,et wetsvooistel 27244 tol
"Wijz^ing van de Eaillissements*et in Verband met
ket bevorderen van de effecriviteit van surseance van
betaling eu faiffissement' na aanpetmng door ilc Eeiste
Kartier in Ket Staatsblad verschenen.1 Dit -wetsvoor-
stel, ingediend in 1999, betrof (nog slechts) de eerste
fase van een project tot mgdemisering Van de Fail-
fecmentswet dat met name is bedoeld om het reor-
ganiserende vermogen van surseance vac betaliag te
vergroten, zodat niet langer meer dan 90% van alle
surseances in een faillissement tiitmondt. D.eze eetste
fase voorzag, uit poHtiek opportiinisme, in zogeheten
niet-controversiele onderwcrpen, waarvoor geen na-
der .eepBomttseh anderzoek nodig was. Tijdens dfe
parlementaire behandeimg bleken zelfs niet-contro-
yersiele onderwerp.en nog zoveel kondTwatervrees te
kiinnen pproepen» dat een groot deel ervan *eer ge-
schrapt is. Op 2 november .2004 schreef minister
Donner in katste instantle aan de Eerste £.azner:

"Met het jerugnemeu van belattgrijke .onderdeleii vaa
het wetsvoorstel wordt uiteraard de daarinee beoogde
verhoging van de effectiviteit van surseance van be-
taling m faillissement met of slechts .ten dele gereali-
seerd.' Over effectiviteit Tan weigeving gesprpkeni-
Deze exercitie is aan te merken aJs een gemiste kans,
temeer nu op het arbeidsrecjitelijk front noch in deze
wet notdi in de op 1 jjdi ̂ 002 in werking getreden
"W& tot uitvoering ̂ ran de RkhtKjn 98/50/EG inzake
hehoud van rechten van -werknemers bij xivetgang Iran
ondememing2, gebruik is gemaakt van de Aogeujk-
heid die art. 4a van de richtlijn biedt, te weten dat een
bewindvoerder resp. een curator resp. een doorstarter
enerzijds, en een vertegenwraord^ng van .de Twerk-
nemers anderzijds, .de bevoegdheid krijgen nieuwe
arbeidsvoorwaarden tut te onderhandelen en vast-te
steHen, Als deze bevoegdheid zou zijn yerschaft bin-
nen de context van de stirseaaee, 2ou dit tennrinste
enige .eorrectie hebben betekend op de zeer grott
bestaande verschiflen, te weten dat in surseance van
betaling de complete wettelijke batterij van werkne-
mersbeschermende bepalingea is gehandhaafd., terwijl
deze in failBssement geheel is geelimineerd.
Te vemelden valt verder dat op 5 oktober J004
*etsvoorstel 28167 met bejrekking tot wijaoging van
het concurrentiebeding .door de Tweede Earner is
aangenomen. Zoals in de yorige 'Faiilissementstrends'
is aangegeven is hierin opgenomen dat een concur-
rentiebeding komt jte verallen indien de verfcgever in
staat van faillissement is verktaard. Hieuw sindsdien is
de wijziging, aangebracht door de Tweede Kamer, dat
de gehele wettefijke regeHng van het concarrenoebe-
ding riiet geldt voor het zogeheten relatiebeding.
Verwacht mag worden dat curatpren,» het kader van
doorstarttransaciaes, waar mogelijk, van de aldns ge-
bpden mogelijkheid gebruik zullen maken, dit even
los ^an de vraag of het onderscheid tussen een con*
currendebeding en een rektiebeding wel allijd scherp
te trekken is.3

( Loongarantieregeling, een meevailer
Bij insojiventae van hun werfcgever is voor TMikne-
mers de loongarantieregeung, yefvat in hoofdstuk W
van de Werklopsheidswej; over .het algemeen,de «%e
wet :die telt. Met hetreft een Tangnetregeung die
voorziet in vervangende betiding van achterstallig sa-
laris over epn kwartaal plus de opzegtennijn, iiithe-
taling van vakantierechten over e6i jaar, en betalingen
aan derden - met name pensioenpremies - ook over
een jaar. Ook wefknemers met openstaaade
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ringen die ten tijde van 'insolveatieverlening' niet
meer in dienst waren, kunnen betaald worden indien
er voldoende verband hestaat met de Jnsolventie, in de
zin van act. 62 WW- Sprckend ever jrasolventie doelen
wij zowel op faiilissement, surseance van betaling, de
.SchuJdsanering van aatuurlijke personen als op feite-
Ujke betaljngsbnaiaeht Tot voor enige djd was het
een vaste en meer dan 30 jaar niet ter discussie ge-.
stelde uitvoeringspraktijfc van het UWV - in bet
voetspoor van de voormalige bedrijfsverenigingea en
het Lisv - om de Ipongarantieregeling niet toe te
passen in geval van (voorlopige) surseance van beta-
ling. Dtt met als argument dat er dan nog geen sprake
van is, of kan zijn, dat de werkgever blijvend heeft
opgehouden te betalen. Dat dit vereist zou zijn voor
het recht op uitkering werd ontleend aan de tekst van
art 61 lid 1 WW, ^raar gesprpken wordt over 'een
werkgever, die in staat van faillissemejit is verkkard,
aan wie surseanee van betaling is verleend, ten aanzien
van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke per-
sonen van toepassing is, of die anderszins verkeert in
de blijvcnde toestand dat hij 'heeft opgehouden te
betaieri'. Emd 2002 heeft .de Centrale Tlaad van Be-
roep .echter beslist dat .de wetgever jot uitdrukking
heeft willen brengen dat een werkgever van "wie de
betalingsmoeilijkheden formeel zijn vastgesteld door
faillietverklarjng of verlening van surseance, verkeert
in de toestand dat hij heert Opgehouden te betalen.
Daarbij is de juridische kwalificatie en niet de feite^
lijke financiele situatie van doorskggevende betekeais
geweest. Daarnaast heeft de Wetgever gedacht aan
betaiingsonmacht, zonder dat daaraan een faillisse-
ment of een surseance ten grondskg ligt. Om die si-
tuatie .te kunnen ondervangen zijn de woorden 'of die
aaderszins vetkeert in de blijvende toestand (...)' TO
art, 61 WW toegevoegd. Aldus de Centrale B-aad yan
Beroep.* Voor de bewindvoerders- en curatorea-
praktijk is deze beslissing een welkome meevaller, die
er minder snel toe zal nppen Dmzetting van surseanee
is faiUissement te vragen, en die aldus, cynisch ge-
sproken, meer bijdraagt aan de gewenste erfectivi-
teitsverhoging van de surseance, dan het zojuist aan-
genomen wetsvoorstel 27244.

toerekening van garantie-uitkeringen .aan
^ tijdsperioden

De loongarantieregeling is zonder meer ruimbartig te
noemen. Zij kent geen bovengrens, anders dan de
werkloosheidsuitkering die aan een maximum dag-
loon gebonden is. Naast loon vergoedt z^ alle mo-
gelijke door de werknemer gemaakte kosten die met
Het dienstverband saroenhangen. Belangtijk is wei
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voor ogen te houden dat betalingsverplichtingen ujt-
isluitend worden overgenomen als zij kunnen worden
toegerekend aan de perioden {een kwaitaal, een jaar)
in de wet genaemd. Het uitvoeringsorgaan en de
Centrale Raad van Beroep zijn bierin zeer conse-
quent Zo -wordt vergoeding voor niet opgenomen
tijd-voor-tijd uren of niet opgenomen adv- of rpos^
tervrije uren niet gelijkgesteld met vakantiegeld of
vakantietoeslag, maar wel beschoiiwd als .loon. Ge-
vo'lg is dat onder de loongarantjeregeEng maYJinaal de
openstaande vergoeding over het laatste kwartaal
(plus de opzegtermijn) kan worden geclaimd, en niet
over .het laatste jaar.5 Een vergelijkbare kwestie betreft
de door de~werkgever te vergoeden pensioenpremie
voor een C-polis. Dit bedrag wordt niet aan een
derde betaald (zoals bij een B-polis) maar aan de
werknemer .xdf. Bijgerolg is deze vergoeding "slechts'
aan te merken als loon, ten aanzien •waarvan de
loongarantief egeling de dekking beperkt tot een
kvsrartaal (plus de ojpategtermijn).* Een ander geval van
toerekening betrof een werkgever'.die een zeker pa-
tropn Van naktigheid bij loonbetalbgen toonde. Kort
voor het faillissement betaalde hij een bedrag, -waarbij
hij expliciet aangaf dat dit het salaris over november
betrof. November viel onder het meergenoomde
laatste kwartaal als bedoeld -in de loongarantierege-
ling. De werknerner stelde zich echter op het stand-
punt dat die betaling diende te worden toegerekend
.aan de oudste openstaande loonvordering .(art. 6:43
BW), die dateerde van voor dat laatste fcwartaaL rfij
kreeg gelijk bij de Centrale Raad yan Beroep en kpn
aldus nog vergoeding yan met betaald salaris over
november claimen.7 Een gelijksoortige beslissing •yan
toerekening aan Oudste openstaande sqhulden betrof
een geval van verrekening van een vordering wegens
geldlening enerzijds met achterstallige omzetproyisies
anderzijds, en de vraag op welke periode het ten
gunste van de werknemer komende saldo betrekking
had.8 Deze 'chdelcechtelijke4 benadering van toereke-
ning heeft de Centrale iRaad aanvaard, jiadat hij in
1998 eenmaal door,het Hof van Justitie yan dp E<3 op
de vingers ^ras getikt, zie TFaillissementstrends' :uit
3000. Voor de gctede orde: .een ontbindingsvergoeding
ex art. 7:685 BW, een kennelijk-owedelijk-ontelag-
vergoeding en een contractuele gouden handdruk
vallen niet onder de dekking van de loongarantiere-
geling, omdat die vergoedingen niet aan 'een vaa
meergenoemde tijdsperioden vallen toe te rekenen.

5. CRvB 16 jatiuari 2002, KSV 2002/80.
6. CRyB 2 juli 2003, USZ 2003/246. Deze bestissing en die ge>

noernd in de vqrige noot zijn hsrhalingen van uitspraken uit de
jaren negentjg.

7. GRvB 22 .oktober 2003, RSV 2004/11.
8. <3t»B 27 fditjiOT 2002, £/SZ 2002/93.



Eigen schuid ...
Ten slates vallen uit de onderzochte periode .diverse
beslissingen te melden waarbij de werknemer zijn
schade zelf raoet dragen, .als hij- korjt gezegd - te laks
is geweest in het racasseren van zijn openstaande
vorderingen.9 Hen} wordr dan verweten een benade-
lingshandeling ten laste yan het uitvoeringsorgaan te
hebben begaan. Dit alles is met nieuw, maar een
herhaung van oudere jurisprudentie, die onder .andere
.ook hat zien dat een directeur niet op krediet van de
loongarantieregeUng zijn eigen sakr'isbetaling acnter-
•wege mag kten, om andere bedrijfsschulden te vpl-
doen.10

Doorstarterskopzorgen: derdenbeding in
overnameovereenteinst

Onder doorstart pteegt te worden v,ersjtasn de over-
dracht door dfe curator aan eeB derde yan het boe-
dekctief en de onderneming, tijdens faillissement De
gefaiueerdie rectespersoon wordt geliquideerd. .Ken-
tnerkend is dat de doorstarter de mogelijkheid 'heeft
van pick and choose van personeel. Omdat er geen
sprake is van een overgang van onderneming (art.
7:66& BW) heeft,hij in begksel ook 4e vrijheid de
arbeidsvoorwaarden opnieuw af ;te spreken. Hier
doen zich echter enkele valkuilen voor. De Hoge
Raad heeft recent een interessant yprmis van de
rechtbank gesauveerd11, waaruj een veelvoorkomende
praktijk aan de orde was. Het ging Om een taxlcen-
trale die in faillissement was. De curator sloot een
koop- en overnameovereenkomst met .een andere
taxicentrale, warin de koper zich verpliehtte 'alle
werknemers van .de failliete vennootschap(pen) nieu-
we arbeidsovereenkomsten aan te bieden'. Curatoren
doen dit vaak op deze wijze, zonder naderc precise-
ring. EnerzJjds kunnen. zij aldus bogen op behoud
van werkgelegenheid, anderzijds lopen zij de door-
starter niet voor de voeten met (4 dan .niet lastige)
dettils. Een werkneejnster van gefailleerde - ta?icen«-
ttaliste en gemiddeld 28 uur per week werkzaam •<-
kreeg van de doorstarter een plants als taxichauffeur
aangeboden voor minirnaal drie uur per week Zij
nam daarmee geen genoegen. De rechtbank gaf twee
bekngrijke overwegingen ten beste: (i) de tussen cu^

9. CKvS 1.0 maart 2004, USZ 2004/158; net hetrof vakantie-
rechrwaafdcn. Voprts CRvB 14 maart 2001, USZ 2001/105;
•werknemer-in de bouw had de hoofdaana.emer fcunnen ara-
spreken op grand van dc CA.O Voor de Bouwnijverheid.

10. Voor een overzicht (van oudere ditum, maar in easentie niet
yerouderd, behalf op hec puts van de toen nog Diet doer de
CRvB cocgepaste 'civielrechtdflke' toerekening), zie
Schaink, "Loongarantie bij faillissement',
43.

tL HR.1 olctoper2Q04,/4/l 2004/257.

rator en doorstarter geraaakte afspraak inzake perso-
neel .diende naar haar aard te wqrden besehouwd als
een derdenbeding (an 6:253 BW), jn die zin dat de
desbetreffende werknemers na aanvaarding van het
beding het recht toekwam nakoming fifvan te vorde-
ren; (ii) in .redelijkheid kon tussen partijen niets an-
ders zijn bedoeld dan .dat de werknemers *hun werk
(zouden) behouden', De •verkneemster in kwestie
.mocht aldus verwachten dat de aan haar aan te bieden
arbeidsovereenkomst 'in aard en omvang in grote
lijnen zou overeenkomea met die welke zij met die
(dat wil zeggen de vorige) onderneming bad'. Daar
was in dit geval geen sprake van. Met betrekking tot
het aannemen van een derdenbeding overwoog de
rechtbank nog dat.het van belang was dat de curator,
na het ontvangen van de koopprijs, geen belang meer
zal hebben bij het zelf instellen van een vordering tot
nakoming van de afspraken inzake het personeel. Die
afspraken zouden dan ook zonder waarde zijn als
daaruit geen eigen recht op nakoming van de werk-
nemers van de failliete onderneming zou ontstaan.
Kort gezegd: de Hoge Raad sanctioneerde het Oordeel
van de rechtbank. Mooi voor de werknemers en de
curator die ..zich voor .hen had ingespannen, maar eea
nuttig lesje voor doorstarters enhun adviseiirs: als zij
zich meer vrijheid van contracteren met overgenomen
personeel wjllea voorbehouden, doen zij er goed aan
in de overnameovereenkomst .gieen ongeclausuleerde
afspraken ter zake te maken.

Meer zorgen: tijdelijke contracten verbo-
„ den?

In het licht yan het zojuist genoemde derdenbeding-
arrest valt er iets voor te zeggen dat de doorstarter
een .overgenomen werknemer die bij de failliete ven-
nootschap voor onbepaalde tijd in dienst was, geen
contract voor bepaalde tijd mag aanbieden, iets dat in
de praktijk dikwijls voorkomt, Er speelt echter meer.
Vooropgesteld zij dat, in geval van doorstart, vaak
sprake zal zijn van werkgevers die ten aanzien van de
verriehte, arbeid redelijkerwijs moeten worden geacht
elkanclers opvo^er te zijn (zie art. 7i|i67 Jid 5 en
7i668a lid 2 BW). Dat zal het geval zijn als de ar-
beidsovereenkomsten wat Werk, functie en arbeids-
voorwaarden betreft niet te veel van -elfciar verschil-
len. Inde praktijk vindt de doorstart .dikwijls plaas
binnen een aantal dagen of enkele wejken na de aan-
vang van het failltesement, veelal v66r het Vqrstxijken
van de opzegtermijn die de curator bij zijn ppzegging
hi acht heeft te nemen. De eerste vraag die rijst betreft
de toepasseKjklieid van het opzeggingsvereiste van de
KagetKe-re^l, neergelegd in art. 7:667 lid 4 BW.
Waar de wet dit opzeggingsvereiste buiten werking
stelt ter zake van een contract vopr bepaalde tijd dat 17



een contract voor .gnbepaalde tijd is opgevolgd indien
het Iaatstgenoemds4oor.rechtsgelnige opzegging of
ontbinding is geeindigd, is de vraag wat rechtens is
indien. dfe werknemer nog tqdens de opzegtermija in
zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de
failjiet, maar na opzegging door de curator, pverstapt
naar een contract voor bepaalde tijd bij de doorstar-
ter, Deze situatie 'was aan de orde in een zaafc bij dc
kantonrechter12 waarin een werkneemster twaalf da-
gen .na de faiUietvrerklaring - naar mag worden aan-
genonten: binnen de op:zegterniijn *- bij de doorstarter
in dienst trad op basis van een jaarcontract Dit werd
tot spijt van de werkneemster niet verlengd. De
kantonrechter besliste oat het contract bij de door'
starter van rechtswege was geeindigd, omdat de cu-
rator rechtsgeldig had oggezegd. Deze nitspraak .is in
die zin niet bevredigenil gemotiveerd dat het punt vam
de (naar wij aannemen) nog niet verstreken opzeg-
ternjijn onaangeroerd bh'jft. De annotator maakt
hkrover een vedossende opmerking door te stellen
dat blijkens .de wetsgeschiedenis de regering de Rd-
getfe-regel niet wenste toe te passen als de beSindi-
fflng van de arbeidsoveteenkomst voor onbepaalde
rijd door de CWt dan wel door de rechter vooraf is
getoetst In f aillisseraent .is jdat het geval, omdat .de
curator toestemming voor ontslag behoeft van de
rechtef-commissaris. De annptator u]kt te wiUen
zeggen: dan'is het mtzitten van de opzegtermijn niet
meer nodig. Wij zouden een dergelijke opyatting
wiJlen onderschrijwen.

^__ fagenstrijdigheid
D.aarmee is de kojis echter nog niet af. Op de zojuist
besproken casus kan men art, 7:667 lid 4 en 5 BW
toepasseft, maar o6k art. 7:668a Jid 2 BW, en wel, als
het geheel van opvolgende overeenkomsten langer
heeft geduurd dan 36 maanden, met een andere uit-
komstl Art. 7:66Sa lid 2 BW, .dat de regel inzake de
keien van opyolgende arbeidsoyereenkomsten tijssen
dezelfde werkgever (als neergelegd in lid 1) uitbreidt
tot elkaar opyolgende werkgevers (teneinde de zoge-
heten draaideurconstractie tegen te gaan), ziet name-
iijk niet alleen, zoals lid 1, op arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd, maar ook op die voor onbepaalde
tijd. Dat artikellid is er door eea amendement in de
Wet HexibiHteit en zekerheicl ingekomen. Maar bier-
door kwam het artikel (deels) in het vaarwater van de
Ragetlie~iege\, in haar huidige vprm, van .{art. 7:667 lid
4 jo. lid 5 BW, dat ook een anti-draaideurvariant be-
vat Terwijl toepassiag van 7i667 Ed 4 en 5 BW, zoals
wij zagen, leidt tot beeindiging Van rechtswege van
het contract voor bepaalde tijd bij de doorstarter, leidt

18 I 12. Ktr. Hdmond 12 met 2(XH, JQR 2004/281 m-M. :ix>esberg.

toepassing van 7:668a lid 2 BW -ertoe dat het contract
bij de do.orstafter, als ten minste in totaal drie jaar
versttsken is, wordt gecpnyerteetd in een contract
voor onbepaalde tijd De Kantonrecbter Nijmegen.
toont zich hiervan bewust.13 Luttmer-Kat heeft de
pnderhavige tegenstrijdigheid al geruime tijd geleden
gesignaleerd en besproken.14 Zij constateert .dat bij de
vaststeUing van de huidige tekst van de Ragetlie~iegs\
in 7:667 lid 4 en 5 BW, die totstandgekojnen is bij de
Reparatiewet FJexibiliteit en zekerheid, het eerdere
amendement op 7:668a lid 2 BW Weer ongedaan ge-
maakt had moeten worden. Wellicht doet het poten-
tiiile conflict van regels zich buiten de faulissements-
sfeer niet zo difcwijls voor, maar des te vaker doet het
zich Voor binnen het faillissement, althans bij een
doorstart. Werknemers en hun raadslieden zijn zich
hiervan misschien niet altijd even scherp bewust.
Welke regel moet wijken? Wij zouden meneja: nieuwe
wet (in casu de genoemde Reparatiewet) gaat voor
oude wet. Dat wil zeggen dat volgeos ons de be-
sproken situatie wordt beheerst door art. 7:667 lid 4
en 5 BW, met door 7;668a lid 2 BW.

Een vleugje cross-border insolvency
Op 31 mei 2002 is Verordening (EG) nr. 1346/2000
hetreffende insob/entieprocedures i» werlang getre-
den13, meestal genoemd de EU-Insolyenueverorde-
niflg. 2Hj heeft betr«kking op insolventies met een
grensoverschrijdend karakter en bevat een set speke-
gels met een verdeel en heers karakter, waarmee onder
meer wordt getracht - het lukt niet altijd - recht te
doen aan nationale verschillen. Er bestaat een alom-
vaM^nde hooMprocedure die geopend mag worden in
een EU-h'dstaat *- en onder de wetten van die staat -
waar eea vennpotschap haar centre of main interests
(comi) heeft. De gevolgen hiervan worden ,in aHe
andere lidstaten erkend. Volgens deze regel kan eea
Nederlandse BV in Itaiig failliet worden verkkard.
Haar daarnaast is een zogeheten secundaure of terri-
isaaale procedure mogelijk in andere EU-Jandfin - en
onder de wetten van die landen - die heperkt is tot
activa van de vennoptschap in die landen. Deze pro-
cedure mag geopend worden op verzoek van de li-
quidator in de hoofdprocedure, zij kan uitsluitend een
liguidatieproeeclure zijn (in Hederland; faillissement,
geen surseance), en toetsing op daadwerkelijke beta-

13, Ktr. Nijmegen 28 fcbruari 2003, JAR .2003/270; in deze zaak
treeg de -werkneemster de bevrijsopdracht dat de arbeidsoyer-
eenkomsten in totaal, dus bij gefaillecrde In .de doorstarter,
meer dan drie jaar kadden geduurd.

,14. AM, Luttmer-Kat, T3e pnntjes op de (Ragedie) i', SR 1998-11;
zie oofc Vcrhulp, Beltzer, Boonstro, Christe SL Riphagen, Fle~
xibelc arbeidsrelaiks, Khiwer 2002, p. 98 e.v.
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lingsonmacfat in het desbetreffende land is niet verast.
Verder kent de verordening een aantal bijzondere
regels ter handhavmg van, kort geZegd, verkregen
rflchjen. Zp bepaalt art. 10 dat de gevojgen van de
insorventieprocediire voor arbeidsovereenkprnsten en
arbeidsbetrekkingen uitsluitend worden beheerst door
het recht van de Edstaat dat op .de atbeicUoyereen'-
komst van toepassiBg is. De Rechffcank VHertogen-
bosch moest tweemaal beslissen16 in een zaak met de
volgende korte inhoud. De vennootschap naar Engels
recht TransBus Ltd. was in Engeland in administra-
tion gegaan, een op reorganisatie gerichte vorm van
insplventie, te vergelijken met surseance van betaling.
Er was een filiaal (zonder rechtspersoonlijkheid) .in
Nuenen dat op zichzelf niet insolvabel ^was, en waar
P. de scepter zwaaide. De Engelse administrators
vrpegen in Nederland faillissement aan, bij wijze van
territoriale procedure. P. ging in verzet tegen het
wtgesproken faillissement met het argument dat het
faillissement enkel zou zijn aangevraagd met het doel
affareuk te doen aan zijn arbeidsrecntelijke bescher*
jning (misbruik van bevoegdheid, waarover meer in
het volgende onderdeel). De rechtbank wees het ver-
zet af, omdat de administrators voldoende belang bij
de secundaire insolventieprocedure hadden, in het
kader van een efficient beheer van de boedel. Ver-
volgens w«rd B. door de in het faillissement be-
noemde Ncderlandse curator ontslagen, met .toe-
stemming van de rechter-coramissaris* Tegen .die
toesteinming ging 'JP. in herpep, onder meer met de
stelling .dat de curator niet tot ontsiag bevoegd was,
dat zouden de administrators moeten doen, Hij kreeg
ten tweede male nu! op het rekest. Enkele opmer-
.kingen Over deze, naar hun aard eerste procedures in
Nederland zijn het vermelden waard, yoor het overige
wordt de lezewwaardige noot aanbeyolen.

(i).
Men zou menen dat het in lijn ligt met de Engelse
hoofdprocedure, een administration, om de Neder-
landse territoriale procedure een surseance te doen
zijn, temeer no .bet Nederlandse filiaal kennelijk niet
La betalingsonmacht verkeerde. Doorredenerend in
die lijn: dan zou P. een aanzienlijk betere ontslaghe-
scherming hebben genoten dan in faillissenient. Niet
onbegrijpelijk is dan ook dat ihij voor het anker van
.misbruik van faillissementsrecht ging liggen.
(U)'Los van de rechterlijke overweging over het belang
van de administrators bij efficient faoedelbeheer: nu
de verordening bcpaah ,dat de secundaire procedure
alleen een liquidatieprocedure mag zijn £n dat de li-

16. Rb. 's^Jeaogenbosd) 16 juni 2004,/O/t,2004/213 en 24 juni
2004, /OR 2004/214 mm. Loesbcrg.

qiiidator in de hoofdprocedure bevoegd is deze aan te
vragen, en dat toetsing op betalingsonmaeht niet is
vereist, lijkt een geslaagd beroep op misbruik wel-
haast per definitie onmogelijk.
(Ui).
WeEswaar is de secundaire procedure beperkt tot de
acaya in Nederjand en :kan de persoon van P. niet tot
het actief van de bpedel worden gerekend, het doet
tpch vreemd aan indien het Nederlandse personeel
alleen door een buitenlandse liquidator zou kunnea
worden ontslagem
De beslisstng van de recmbank is aan ook verdedig*
baar. De verordening zelf zwijgt op dit punt.

Piece de resistance: omzeiling arbeidsrech-
.___ telijke beschenning
In de vorige 'Fajllissementstrends' is het leerstuk van
misbruik van de bevoegdheid om .het eigen faiUisse*
.meat aan te yragen, met het pogmerk de arbeids-
rechtelijke beschermihg van -werknemers te omzeilen,
aan de .orde gekomen aan de hand van de Ammer-
iw»-zaafc1?, de AfrW-casus18 «n Toonder FtmSiair
B. V.i9 Sindsflien wordt - vOoral bij de lagere rech-
ters - steeds vaker over dit onderwerp geprocedeerd.
Reden temeer om te trachten na te gaan welke maat-
staf de rechter aan de dag legt bij de beantwoording
van de vraag of een vennootschap misbruik heeft
gemaakt van haar ,(uit de wet voortvloeiende) be-
voegdheid om haar eigen faillissement aan te vragen.
Voorts is - zeker in geval een yennootschap geen
verhaal biedt - relevant of die bestuurder, en/of
eventueel de jnoederyennoptschap, aansprakeh'jk te
houden is. De grond misbruik yan bevoegdheid (art.
3:13 BW) komt in geval Van faillissement met name
aan de orde in verzetprocedwres op grond van art. ,10
Pw. Getracht wordt dan de vernietiging van .het fail-
lissement te bewerkstelligen. Dat misbruik van recht
een grond kan zijn om een verzoek tot faillietverkla-
ring af te Tvijzen, is door de Hoge Raad al beslist in
1983,20 la die &$k betrof .het overigens een aanyraag
tot failBetverklaring door schuldeisets en geen eigen
aangifte. Is eenmaal misbruik vastgesteld en op die
grond een failh'etverklaring vernietigd, dan stelt art.
13a Pw dat de opzegging van een arbeidsovereen-
komst door een curator met terugwerkende kracht
wordt beheerst door de wettelijke of overeengekomen
regels die van toepassing zijn buiten faillissement Dit
houdt in dat de werknemers na Tcmietiging van het

.17. Hof VGrarenhage 10 jaouari 1996, NJ 1997,7f> (Ammerlaan).
18. HR.29 juni 2001, JQR 2001/169 (MTW)-
19. 1Kb, Amsterdam 6 fcbruari 2032, JOR,2002/90 fjoandtr F<td-

.Stair B.V.).
20. HR 7 .dktober 1983, tf/ 1984, 74. .! 19



faillissement zich kunnen beroepen op nietigheid van
het ontsiag wegens onthreken van .toestemming van
de CWI, of dat zij aanspraak kunnen maken op
schadevergoeding wegens fcenneli|k onredelijk ont-
siag, of dat zij - indien art. I3a Fw impliceert.dat zsj
een geslaagd beroep kunnen doen op art. 7:663 BW~
in .dienst zijn getreden bij de verkrijger van (een deel
van) de .onderneming. Loesberg betwijfelt overigens
of dit laatste beroep van .de werknemer wel zal sk-
gen.21 Wij stellen slechts vast dat het hief geen uit-
gernaakte zaak betxeft. De jurisprudentie toont .dat de
rechter niet snel oordeelt .dat een vennootschap mis-
bruik maakt. Sinds de Rechtbank Amsterdam in 2002
oordeelde dat Toonder Facilitair B.V. .misbruik had
gemaakt van haar hevoegdheid haar faillissement aan
te vragen, zijn - voprzover ons bekend •*- inclusief de
zojuist besproken cross-border 'casus, adit uitspraken
over dit onderwerp gepubliceerd en is slechts in een
geyal het oordeel geveld dat .sprake was van misbruik,
te weten door de Hoge Raad in de .Dzgioo/or-zaak.
Overigens betrof deze zaak een ,(bes.tuurders)aan-
sprakelijkneidsprocedure - met als grondslag: ,on-*
rechtmatige daad - en ge.cn verzetprocedure op grond
van act. 10 Fw, Om een beeld te krijgen zuflen de
zeven resterende zaken "hieronder kort .de revue pas-
seren.

„ De casuTstiek

Pttwt Nedatod &V.**
Plaid Nederland is via tussenholdings een 100%-
dochter yan de Amerikaanse vennootschap Plaid US-
De onteet van Plaid Nederland was in 2001 en begin
2002 .sterjt gedaald. la mei 2002 heeft Plaid US he*-
sloteh .de financiering van de Plaid Groep, inclusief
Plaid Nederland te staken. Vervolgens heeft Plaid
Nederland haar eigen faillissement aangevraagd. De
Rechtbank Rotterdam oordeelt dat 'sprake is geweest
van mishrnik van .bevoegdheid en vernietigt het fafl-
lisseraent. Zij overweegt daartPc dat de aanvraag tot
faillietverkkring in nauw overleg en met de uitdruk-
kelijke tQestemming van Plaid US is gedaan en dat de
betatingsonmacht van Plaid Nederland het directe
gevolg is en aldus is veroorzaakt door het stopzetten
van de financiering door Plaid US. Bovendien acht de
rechtbank het van belang dat Plaid US doende was de
verkoop van haar producten in Buropa op .andere
wijze te organiseren. Daarbij mag Plaid U$ volgens de
.rechtbank niet voorbijgaan aan de belangen van de

werknemers van Plaid Nederland,. Ook acht de
rechtbank het van belang dat Plaid Kederland haar
werknemers en de vakbonden niet op de hoogte heeft
gesteld van 4$ faillissementsaanvraag en evenmia met
hen heeft gesprpken over raaatregelen om .het faillis-
sement te voorkomen of over -een sociaal plan. In
appel oordeelt .het Hof 's-Gravenhage echter dat Plaid
Nederland ,geen misbrnik van bevoegdheid heeft ge-
maakt, omdat Plaid Nederland en Plaid US niet met
elkaar mogen worden vereenzetvigd- Bovendien was
Plaid US volgens het hof gerechtigd de leveranties en
voorscbotten .aan Plaid Nederland te staken, omdat
Plaid Nederland al gedurende twee jaar geen betalin-
gen .aan Plaid US had kunnen doen. Bovendien acht
het hof van belang dat Plaid US voornemflns 5s haar
Europese distribytiecentea te shiiten en haar produc-
ten in het Vervo% in Europa te verkopen vis onaf-
hankelijke distributeurs. In die iatt verschilt; deze zaak
Volgens het hof principieel van het geval waarin .een
onderneming .haar .eigen faillissement uitlokt, teneinde
een deel van haar .activiteiten in een .andere onderne-
ming met een deel van het personeel voort te zetten,

M+ Input Services B.V?3

De Rechtbank VGraveahage verklaart M+ Input
Services op eigen aangute in staat van faillissement. In
het daartegen ingestelde hoger beroep oordeelt het
hof dat M+ in de toestand is geraakt waarin zij op-
hield te betalen (omdat haar grootste opdrachtgever
had besloten verder geen gebruik meer te maken van
.haar dicnsten) en dat zij geen misbruik heeft gemaakt
van haar bevoegdheid om .haar eigen faillissement aan
te vragen. Het hof oyerweegt daartoe dat voldoende
aannemelijk is geworden dat de bestwurder van M+,
tevens bestuurder van die moedermaatschappij, op het
moment dat Mil- haar faillissement aanvrpeg, voorne-
mens was om - als de moedermaatschappij met de
curator tot pvereenstemming zou kpmen - tot een
doorstart te geraken, waarbij de.activiteiten van M+ in
afgeslankte vorrri zpudea worden voortgezet met 6
van de 22 of 31 werknemers die bij M+ in dienst
•war«n. Het Jbof concludeert .dat M+ geeij misbruik
van bevoegdheid heeft gifemaafe, orndat niet kan
worden gezegd dat M+ haar faillissement heeft aan-
gevraagd met geen ander doel dan om een deel van
haar werknemers te benadelen, omdat de faillisse-
mentaanvraag mede ten doel had de belangen van
haar moedermaatschappij, haar directeur en enige
(andere) werknemers te dienen.

21. E. Loefberg, Taillissemcntstrends (2); een reacde', Arbeids-
fachtmz, 56,

I 22. Bi. R0tterdam 31 mei 2002,JAR 2002/150 en ffe
20 I vsrihgge 9 juli 2002, JAR 2002^04 tf>lai<t>.

23. Sof VGrayenhage 26 nwemjjer 2002, JOJi 2003/47 rajtt. E.
Loesberg (M+ Input Services B.V.).
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Armada Itaagement B,V?4

Armada Imagement, indirect een vole docbter van
T3,L Holdings B.V., is op eigen aangifte failliet ver-
klaard. 12 (van de 37) werknemers van .Imagement
gaan in yerzet en vervolgens in hoger beroep. Het hof
overwfiegt dat dc Faillissementwet geen voorsctriften
kent voor welfce doeleinden een faillissementsaan-
vraag mag worden gebruikt. Indien, volgens het Tipf,
de aanvrager verkeert in de toestand dat hij heeft
opgehouden te bstalen, komt hem de (discretionaire)
bevoegdheid toe zijn faillissement aan te vragen, zo-
dat langs die weg eea ordelijke afwjkkefing ten be-
hoeve van de gezamenlijke schuldeisers kan wojdea
verkregen (pantos creditortan). Het hof acht het niet
ujtgeslpten dat een faillissementsaanvraag die mede
ten doel heeft gehad de arbeldsrechtelijke beseber*
ming yan de werknemers te ondergraven, misbruik
van beyoegdheid .kan opleveren. Daarvan is hier geen
sprake volgens het hof, dat het van belang acht dat
TBI voordien heeft geprobeerd .de pnderneming te
verkopen, zonder resultaat, en dat TBI en Imagement
vervolgens besprekingen hebben gevperd over over-
neming door .een partij via, een management buy-out
(MBO), in afgeslankte vorm, Deze onderhandelingen
zijn gestrand, omdat voor het welslagen van het
MBO-plan noodzakelijk was dat 16 werknemers
'zouden afvloeien. In dat kader .is getracht met de
werknemers en FNV Kjern te komen tot een sociaal
plan. Dat 5s aiet jgeluktu Uitejndelijk strandde het
MBO-plan ook pm andere redenen, zegde T.B.I .de
rekening-courantverhouding op en tben heeft Ima-
gement haar faillissement aangevraagd, Volgens het
hof heeft Jmagement haar hevoegdheid haar eigen
faillissement aan te vragen niet voor een ander doel
gebruikt dan waarvOor dit is verleeno, terwijl ook niet
gezegd kan worden dat de werknemers door de fail-
lissementsaanvraag op onevenredige wijze zijo ge-
sehaad in hun belangen.

Info Opleiderf R.V?
Infp Opleiders is een doehter'vaa Content Beheer
B.V. Op 22 februari^OOl heeft Content Beheer een
403-verklaring gedeponeerd waarin zij .zich hoofdelijk
aaasprakelijk 'heeft gesteld voor schulden voortvloei-
ende .uit reehtshaadeUngen van Info Opleiders. Op 1
april 2003 heeft Content Beheer de 403-verklaring
bgetrpkken. Op 9 april 2003 is Info Opleiders op
eigen aangifte failliet verklaard. De rechtbank wijst
het verzet van dc werknemers af, Volgens de

bank .beschikte Info Opleiders, ten tijde yan het in-
trekken van de 403-verkJaring door Content Beheer
(welke beslissing oyerigens volgens de rechtbank nit-
sluitend ter beoordeling -staat van Content Beheer en
niet van Info Opleiders) zelfs niet meer oyer middelen
om de salarissen te betalen, laat staan een sociaal plan
te financieren. Volgens de reehtbaok kan de juridische
basis., voor een verplichting Van de mOeder om een
volledig onrendabele dochter«- in lengte van jaren -
in stand te hou.den, los van andere overwegingen, met
hi de 403"verklari»g worden gelezen.

Mittim Design- & Development B.V?*
Wegens reorganisarie heeft Multin Design & Deve-
lopment de ksmtonrechter onAinding van de 41-
beidsoyereenkomsten met negen van haar werkne-
mers gevraagd, op grond Van bedrijfsecoriomische
omsundigheden. De kantonrechter heeft <Ee pntbin-
dingsverzoeken afgewezen, omdat Multin het an-
denniteitsbeginsel had geschonden. Be Rechdiank
's-Grdvenhage oordeelt dat geen sprake is geweest van
misbruik van beyoegdheid, Multin was in ernstige
betalingsproblelnen komen te verkeren, nadat de ,re-
sultaten reeds jaren negatief waren geweest Volgens
de rechtbank heeft Multin aannemeUjk gemaakt dat
het aanvragen van het eigen faillissement de enige
uitweg was nadat de kantonrechter de ontbindings-
yerzoeken had afgewezen. Van Multin kon immers
niet verwacht worden dat zij zou doorgaan met
werknemers die minder goed in de gereorganiseerde
bedrijfeyorm zouden passen, terwijl zq daarbij die
werknemers voor wie .dat niet gold en die teyens
minder zwaar op de loonkpsten drukten, zoxt ont-
slaan, Wat het opzeggen van het krediet door de
moedermaatschappij betrefr, dan wel het Weigeren om
verdere kredieten -te verstrekken, geldt, volgens de
.rechtbank, dat niet gevergd kan warden dstf de moe-
dermaatschappij anders zou hebben gehandeld,

ffRS &et<icl>.ermg B.V?7

In deze zaak heeft een gedupeerde werknemer aan-
gevoerd dat HRS misbruik heeft gemaakt, omdat zij
zou hebben aangestuurd op het (voort)bestaan van de
toestand van hebben opgehouden te betalen met het
(hoofd)doel de (arbeidsrechtelijke) bescherming die de
werkaemer - buiten faillisaement.- heeft, tc ontdni-
ken. Duidelijk is dat tussen de werknemer en HRS
een arbeidsconfiict bestond. In dat kader heeft HRS
de CWI tweemaal verzoeht een ontslagyergunning te

24. Hof VHertogenbpsch 23 januart 2003, LJN AF3327 (Anrnda
Imagemmt B.V.).

25. Kb. *s-<?rOTenlBige 14 mei 2003,/OR 20D3/215 jnatt. E.
Loesberg (Info Ofleiden B.V.}.

26. Sb, 's-Gwsnbage 3 juni 2004, JOR 2004/217 {iiallm Seajn
& Development B.V.).

27. Hof leeuwardeA.25 augosms.2004, LJN AK2S49 (HRS De- \
ucbemg K.V.). 1.21
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verlenen. De eerste aanvraag is afgewezen, de tweede
is door HRS ingetrokken. Vervolgens heeft de yen'
nbotsehap juridisch advies ingewonnen over de vraag
naar de mogelijkheid om een ,BV te laten failleren in
verband niet het bestaan -van een arbeidsconfiict. Zij
krijgt daarop negatief advies. Desondanks vraagt en
verkrijgt HRS daarna haar eigen faillissement De
curator ontslaat, met toestemmuig van de rechter-
commissaris, de werknemer en zijn collega's. Kort
daarop treden enkele collegajs in dienst bij rechts-
personeo waar men eerder, maar toea gedetacbeerd
door HRS, werkzaamheden had verricht. De recht-
bank neemt alle feiten .en omstandigheden van het
geval, in onderling verband bezien, in pgenschouw
(met name de betalingen op .en het tot aul brengen
•van -het merendeel van de schulden, al dan niet -in
rekening-courant aan 'andere vennootschappen van de
groep, alsmede het uitkeren van de fiscaal maximaal
toekatbare dividenduitkering), en condudeert dat
voorshands nog niet is komen vast te staan .dat de
handelingen van HRS uitsluitend dan wel .met als
voornaamste doel zijn verricht met net oogmerk om
de werknemer de hem buiten faillissement toeko-
mende bescherming te (kunnen) onthpuden.

Drvkkerf Digicolor B. V?9

Ex-werknemer Van Gorp sprak .de bestuurder en
(indirect) enig aandeelhouder van de failliete ven-
nootschap Digicolor, De Boek, aan op grond yan
onrechtmatige daad. Van Gorp was sinds 1977 in
dienst bij Van der Schoot Destil B.V. toen hij, jiadat
deze had besloteh te stoppen, in maart 1997 werd
gevraagd te gaan werken bij de door De Boek op te
richten drukkerij, Digicolor. Na enige aarzeling, met
name omdat De Boek volgens Van Gorp geen .erva-
ring had met drukkerijen .en Van Gorp twijfelde aan
de ley«nsyad»aarheid van de oj> te richten drukkerij,
heeft Van Gorp met het voorstel ingestemd, Het twee
maanden later, in december, heeft IJigJcolor de kan-
tonrechter y.erzocht de arbeidsovereenkomst met Van
Gorp te ontbinden wegens onbekwaamheid en ver-
trottwensbreuk. Op 4 februari J998 heeft de kanton-
rechter bet verzoek van jD^color afgewezen. Op 10
maart 1998 is Digicolor op eigen aangifte In staat van
faillissement verklaard. De .curator heeft vervolgens de
arbeidsQvereenkomst .met Van Gorp opgezegd, Een
week na de faillietverklaring van Digicolor is een
vennootschap onder firma opgericht onder de naam
Drukkerij De Boek. Vennoten van deze v.o.f. waren
de -zoon van De Boek 'en Chardimar B.V, .een ven-
nootschap waarvan De Boek (evenals van Digicolor)

28. HR 28 nua .2004, }OR 2004/216 (Bigicofor, ook wel De
Seek/Van Gorp).

enig aandeelhouder «n bestunr4er was. Van Gorp was
- uiteraard - niet welkom. Uiteindelijk wordt de
schadevergoedingsclaitn van Van Gorp tegen De Boek
toegewszen, Het hof komt tot het oordeel dat voors-
hands vaststond dat De Boek/Digicolor haar be-
voegdheid 'tot het aanvragen Van het eigen faillisse-
ment van Digicolor heeft uitgeoef end voor een.ande?
doel dan waaryppr die is verleend, te weten met als
vooropgezet doel .te bewerkstelligen dat de onderne-
ming van Digicolor feitelijk op de oude voet zo,u
kunnen worden voortgezet, echter .zonder Van Gorp
als werknemer en zonder dat hem de normale ar-
beidsrechtelijke bescherming werd geboden. Naast de
genoemde feiten liet het hof onder meer nog mee-
wegen dat De Boek/DigKolor kort voor de laillisse'
mentsaanvxaag besloten had .geen gebruik fneer ice
•maken van een bestaande kredietfaciliteit, en dat De
Boek had beweerd geen toekomst meer te zien voor
Digicolor,
In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat het hof geen
onjuiste maatstaf heeft aangelegd ter beoordeKng van
de vraag of het aanvragen van het eigen faillissement
als misbruik van recht (of als onrechtrnatig jegens Van
Gorp als werknemer) kan •worden gekwalrficeerd.
Voprts overweegt de Hoge Raad dat het oordeel van
het hof aldus moet worden begrepen dat het faillis-
sement weljswaar door Digicolor is aangevraagd,
maar dat de handelwijze van Digicolor geheel in -gang
is gezet door en voor rekening moet komen van haar
bestuurder De Boek als persoon .die de Zeggenschap
in Digicolor had. De Hoge Raad laat het arrest van
het hof in stand en volgt daarmee de (zeer lezens-
waardige) conclusie van.A-G Timrnerman die spreekt
van een kras geval van onbehoorh'jk handelen jegens
Van Gorp.

Bevindingen inzake misbruik van be-

Het blijkt 4at de reehter, behalve in Ifoltin Design,
eerst nagaat .of de vennootschap al dan niet verkeert in
de toestand dat zij heeft opgehouden te faetalen. Dat is
logisch. Voonraarde voor faillietverklaring is immers
dat de schuldenaar in die toestand verkeert (art. 1 lid
1 Bw), Als daarvan geen sprake blijkt te zqn, komt de
rechter aan enige inhoudelijke veryolgvraag inzake
misbrnik van bevoegdheid niet meer toe: de ven-
nootschap had formed niet een? de bevoegdheid eigen
aangifte te doen. In alle (ons bekende) sinds 2002
berechte (en gepubliceerde) gevallen oordejelde de
rechter, althans waar dit apdig was, .dat Sprake was
van de toestand van opgehouden hebben te betalen.
De vervolgvraag is dan: welke maatstaf hanteert de
rechter om te oordelen of in een concreet geval sprake
is van ;misbniik van de .bevoegdheid bij aanvraag van



eigen faillissement? Het antwoord hierop is met ge-
makkelijk te gwen en, uiteraard, sterk met het g-bele
feitenconaplex verwswen. Op zichzdf swap vast dat
een faillissementsaanvraag die met geen under doel is
gedaan dan afbreuk te .doen aan de arb.eidsrechtelijke
bescherming van werknemers, in ieder geval misbruik
van recht oplevert Dat kan worden afgeleid uit art
3tl3 lid 2 sub b BW. Zoals reeds opgenwrkt in .de
yorige 'FaiUissementstrends' is .dat echter praktisch
onbewijsbaar. De situatie is ineestal niet zo zwant-wit
Vrijwel altijd zal .de finaneiele positie van een bedrijf
dat (zo goedkoop mpgelijk) afscheid wenst te nemen
van (een deel van) haar werknemers niet florissant
zijn. Vaak zal de fMlussernentsaanvraag dan ook niet
uitsluitend, maar mede ten doel hebben het perso-
neelsbestand terug te brengen. De vraag rijst of ook in
dat gfeval sprake is of kan zijn van misbruik van be-
voegdheid. In de literatuur is men het erover eens dat
dit niet per definitie het geval is. Zo schrijft Kortmann
in zijn noot onder het Ammerlaan-aitest, dat .een
aaavrags die med.e ten doel heeft de arbeidsrechtelijke
bescherming le ontlopen, geen misbruik v.an be-
voegdheid behoeft op te leveren, schrijft A-G Lan-
gemeijer in zijn conclusie bij het MTW-zrrest dat een
van tevpren yoorbereide doorstart van de onderne-
ming met per se betekent dat sprake is van oneigenlijk
gebruik yan het middel van de failBssernentsaanvraag
en stelt Loesberg in zijn noot onder Info Opleiders29

dat indien sprake is van opgehouden te betalen en
sanering van de personeelskosten buiten faillissement
niet mogelijk is, aangifte van het faillissement geen
misbruik yan faillissementsredit oplevert. Die hier-
boven gereleveerde jurispreclentie lijkt jaqh bij deze
terughoudende opstelling ten aanzien van het aanne-
men van misbruik aan te sluiten. En met de nodige
voorzichtigiieid: gerechtshoven lijken hierin nog iets
consenratiever dan rechtbanken. Er lijken we! enige
lijnen te trekken. De Imagement-zaak is een goed
voorbeeld van het belang dat Ujkt te worden gehecht
aan het feit dat, voorafgaand aan de faillissements-
aanvrage, allerlei pogihgen zijn pndernomea om het
lot van.de .onderneming nog ten goede te keren. Dat
vormt een indicatie voor de goede trouw van de on-
dernemer. Het pntbreken van dergelijke pogingen
(Toortder Fadlttair) zou, omgekeerd, een indicatie
kunnen zijn ybor misbruik, maar hoeft daartoe ook
wfcer niet doorslaggevend te zijn (Plaid). Wat voorts
opvalt is dat misbruik niet te snel mag worden ge-
zocht in handelen of nakten van een moederven-
nootschap: het hof wil niet weten van vereenzelviging
(Plaid), een moeder hoeft met blijvend geld in een
verlieslatende doohter te pompen (Plaid, Mukin De-

2), Alsmedein Tijdschrift vaor Imofaentierecbt 1998, p. 69-75.

sign), mag zich ook aan verdere hoofdelijke aanspra-
kelijkheid onttrekken door intrekking van een (art.
2:)403-yerklating (Info Opleiders), en heeft overigens
'in beginsel ,de vrijheid om de organisatie van het
concern of onderdelen exvan anders dan vOorheen in
te richten (Plaid). Ook blijkt .het belang van behoud
Van werkgelegenheid voor .andere werknemers een
contra-indicatie voor het aannemen van misbruik.
Terzijde: in de Muttin Design-zaak laat de faillisse-
mentsrechter nogal onverholefl merken geen bood-
schap te hebben aan het standpunt Van de ontbin-
dingskantonrechter inzake napdhaving van het an-
ciennitertsbeginsel.
Als men .de eerdergenoernde Amrnerlocm-, MTW-,
Toonder FaaUbtir-zaken, alsmede de JDigipo/or-casus
vergelijkt met de zes andere Herboven weergegeven
zaken, valt er nog iets op. Bij de zojuist genoemde
vier ging het (uiteindelijk) steeds om ^6n werknemef
die, telkens, aan het eind van de rit, beenfie is gelicht,
in drie van de vier geyallen nadat anderiB indjvidueel
gerichte pog^ngen daartoe (via de CWI of :de 'kan-
tonrechter) waren mislukt. In de:zes andere hierboven
besproken zaken ging het daarentegen (vrijwel) :steeds
om hedrijfsmatige proce$sen in meer algemene zin,
waarbij een aantal werknemers in hetzelfde schuitje
zat (in deze context achten wij de uitkomst in HRS
Detachering enigszins twijf elachtig). Ook bier kan
een indicatie .gelegen zijii voor de met onbelangrijke
vraag: wojrdt er op de bal of op de man gespeeid? Ten
slotte: in de gevallen waar misbruik werd aangeijo*
men zien we enkele malen de persoon van een ,di-
recteur-grodtaandeelhouder .die een kfcachtig stntende
rol speelt, in ieder geval vo6r faillissement, maar die
soms ook als spin in het web van de doorstart op-
duikt (Ammerbtan, Digicolor).

_ Aansprakelijkheid -van bestnurder
De hamvraag is of de Tyerkaenjer - daargelaten een
eventuele overgang ex 7:663 BW - met vernietiging
yan het faillissement wegens misbruik daadwerkelijk
ids bereikt, KM Jiet vennoo,tschappen betreft waarvan
de rechter eerst heeft vastgesteld dat zij hebben op-
gehpuden te betalen, zal het vaak blijken te gaan om
een (min of meer) lege huls (die op zeker moment
alsnog, en wel opnieuw via faillissement, zal moeten
worden opgeruimd). Daar zal b het algemeen dus
weMg te hakn zijn. Kan de werknemer zijn (onp-
slag)schadie wjefficht op andere wijze verhalen, bq-
voorbeejd op de faestuurder van de yennootschap?
Uit Ammerban en Digkolor bh'jkt dat dk 0nder be-
paalde ornstandigheden inderdaad mogelijk is. In
beide zaken was sprake van een bestuurder die de
vplledige zeggenschap had in de gefailleerde ven-
nootschap eh de bij de transactie om de werknemers .23



te -lozen" hetrokken andere v^mpotschap^en). In
een dergelijke situatie zouden wij de,conclusie willen
trekken dat er sprake is van een *een op een' aan<-
sprakeHjkheid, in die zin .dat vastgesteld misbruik van
faillissementrecht door de vennootschap in beginsel
ook steeds aansprakelijkheid van de bestuurder van
.die vejinootschap schept, op grond -van onrechtmatige
daad. Volgens art .2:136 en 2:246 BW is het bestuur
zonder opdracht van de algemene vergadering van
aandeelhouders (ava) niet beyoegd aangifte van fail-
lissement van een vennootschap te doen, tenzij de
statuten anders bepalen. Als bestuurderschap en aan-
deelhpuderschap niet in eea hand zijn, zal de ava zich
normaal gesproken ter zake door het bestuur laten
informer.en en leiden. In beginsel (bijvoorbeeld in
ooncernverband) js het omgekeerde denkbaar; de
aandeelhouder heeft een misbruikoogmerk en draagt
een niet wetende, althans niet .goed geinformeerde
bestuurder op het faillissement van de vennootschap
aan te vragen. In dat geval kan Van een 'eea op een'
aansprakelijkheid yan de bestuurder volgens pns geen
.sprake'zijn. Br zijn uiteraard tussengevalleij denkbaar.
{ndien een aandeelhouder het Loitiatief neenjt tot een
eigen aangifte .die naar misbruik riekt, dan zal de be-
stuurder die het daarmee rjiet eens is er goed aan doen*
tegen de opdracht tot uitvoering van dat initiatief ten
minste protest aan te tekenen, zo niet af te treden,
tene'mde persoonlijke aansprakelijkheid te Voorko-
men.
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Doorbraak aansprakelijkheid naar moeder-
., vennootschap
Gegeven de exclusieve formele beslissingsbevoegdheid
van de .ava tot het doen van eigen aangifte, kan .men
zich nog afvragen of de gedupeerde werknemer suo*
cesvol verhaal kan zoeken bij de aandeelhouder .die
misbruik heeft gemaakt van faillissementsrecht Ons is
geen jurisprudentie op dit punt bekend. Wij kunnen
pns voorstellen dat onder omsundigheden wordt ge>-
oordeeld dat een moederyennootsebftp niet had mo-
gen besluiten over te gaan tot eigen aangifte van
faillietverklaring door de dochter, en dat zij voor de
gevolgen daarvaa jegens de werknemers van die
.dochter aansprakelijk is. Naar analogic van de juris-
prudentie over aansprakelijkheid van de moeder voor
creditenren van de dochter39, lijkt ons dan wel
noodzakelijk dat de moeder zich actief .bemoeide met
het beleid van de dochter -(en bij haar besliiitvorming
niet alleea afging op aan haar door het bestuur van de

30. HR 2 noveinber 1984, W1985, 446 (De Haaa/^lok); HR. .19
febrosri 1988, W/.1988, WtVJbafoWgenm* V}\ HR12 juui
W.98, NJ 1998,. 727 (CornVStalt) «n m 21 december2001,
JOR 2002/38 (SobSmmks).

dochter en de accountant verstrekte infonnatie), met
andere woorden: dat de moeder .een actieve rol heeft
gespeeld in de misbraikaciie.

- Bescherming van werknemer als crediteur
*Eer afsluiting .is net nuttig op te .njerken dat misbruik
van failjissementsrechr, tenemde arbeidsrechteujke
bescherming te omzeileri, eerst en vooral ziet op be-
scherming van de werkgelegenheid van de werknemer
resp. zijn aanspraken op een redelijfce •vergoeding bij
gedwongen afscheid. Los daaryan kan de werknemer
ook een^ewone (zij net meestal preferente) crediteur
van zijn w.erkgever zijn, dat w3 zeggen iemand met
een onbetaalde vordering. Denk aan een contractueel
yastgestelde beSindigingsvergoeding, een kennelijk-
onredeujk-ontslagvej^Ofiding, of .eea ond>indingsver-
goeding, alles pntstaan yp6r failh'ssement en bnbetaald
geblfiven. We zagen dat && loongarantieregeling deze
schade met dekt. Kan de bestuurder aansprakelijk
worden gesteld? Dat hangt ervan af, Wij bevindea ons
hier, aithans deels, op het veel betreden terreb van de
onrechtmatige daad van bestuurders jegens crediteu-
ren van de gefailleerde vennootschap, Kort gezegd:
ab een bestuurder d.e yjennootschap een beeindi-'
gingsavereenkornst met een werknemer laat sluiten,
terwijl hij weet, of redelijkerwijs behoort te begrijpen,
dat de vennootschap niet of niet tijdig zal kunnen
nakomen en evenmin verhaal zal bieden voor de
schade die de werknemer Merdoor lijdt, zal de be-
stuurder in beginsel steeds aansprakelijk zijn.31 Ons
dunkt .dat deze regel niet kan worden toegepast dp de
kenneUjk-onredeUjk-on^agysrgoeding of de ontbin-
dingsyergoeding, omdat de besttnwder het ontstaan
daaryan niei: -in de hand heejfe. Wordt de bestuurder
(bij zijn binnenkomst) geconfronteerd met een .reeds
bestaande begindigingsafspraak, die de vennootschap
niet nakomt, dan moet, wi hij Aansprakelijk zijn,
sprake zijn van bijkpmeade verwijtbaarheid aan zijn
kant;32 Deze regel leent zich volgens ons voor over-
eenkomstige toepassing ter zake van de kennelijk-
pnredenjfc-ontelagvergoedjng en de ontbindingsvex-
goeding.

^_ Afsluiting
De belangrijkste conclusies van dit artikel zijn de
volgende.

®-
De loong^rantieregeBng van jhoofdstuk IV Werk-
loosheidswet is en blijft voor werknemers de be-
langrijkste wet bij faUlissement van bun werkgever.

31. Jfffl. 6 okwber 1989, JVJ1990,286 (Behltmet).
32. HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295 (New Holland Belgium).



(ii). •
Een iporsterter die aan van de gefaJjJeerde overge-
nomen personeel een .arbeidscontraa voor bepaslde
tij4 wil aanbie4en, hetgeea .difcwqls voorkomt, is niet
yolstrekt ieker van zijn zaak. Dit vanwege de tegen-
strijd^fceid tossen art. 7:667 lid 4 jo. lid § en art.
7:66«a lid 2 BW.

Fiscale maatregelen
2005: gevolgen voor de
praktijk

t

De rechter is niet snel geneigd een faillietverklaring te
veraietigen wegens misbruik van bevoegdheid, met
het doel arbeidsrechtelijke bescherming te omzeilen.
Vernietiging lijkt *e zijn voorbehouden aan 'krasse*
gevaUea.
(iv).
Is de yernietiging eenmaal daar, dan is dat een goede
opstap naar aansprakeujkhetd van de bestuurder.

1. Jansen*

Op prjnsjesdag heeft het kabinet yerscbll*
lende wetsvporstellen aangehoden aan do
TweerJe Xarner die direct consequenties
hebben voor de relatie tussen de werkge-
ver en de werknemer. Ma een eerste aan-
kondiging in net fiscaal Pakket 2004 wordt
dan nu opnleuw voorgesteld de fiscale'fa-
cilttering van de VUT en het prepenstoen af
te schaffen. Paarnaast wordt de levens-
loopregeiing geTntroduceerd. be voorstel-
Jen dpgenomen in het Belastingplan 2005
zien onder meer op de wijziging van de
spaarloonregeling en de alFschaffing van
net keuzeregime voor optierechten. Verder
zal idle auto van de zaak in de loonheffing
worden betrokken.

t

__ Belastingplan 2005
De speerpunten van het Belastingplan 2.005 zijn: ge-
ricbte inkomensondersteuning, versterking van het
Nederlandse onderneraings- en vestigingsklimaat ea
vergroenjng. Met name de voorstellen met betrekking
.tot het eerste speerpunt zijn direct van belang vopr
werkgevers en werknemers. Maatregelen die geintro-
duceerd Worden tet verbetering van de koopkracnt
van kwetsbare groepen, zoals mensen op het sociale
minimum met kinderen ed ouderen jnet alleen AOW,
zijn onder andere verhoging van de ouderenkorting
en de aanvullende kinderkorting. De budgettaire
ruimte voor deze maatregelen wordt gevonden in het
,schrappen van de pc-priv6-regeling en van de moge-
lijkheid van dubbel spaarloon. De overige maatrege-
len zien onder meer op de afsehaffing van here keu-
zeregime voor optierechten en de heffing yan loon-
belasting over de zakenauto. Het Belastingplan 2005
is op 18 november 20J34 aangenomen door de Tweede
Kamer.

De oc-prive^regefiing
Reden voor de afsehaffing van de pc-prive-regeling is
yolgens bet kabinet gelegen in het feit dat ruim 80%
van de burgers een computer thuis heeft, Daarmee

* Mevr.drs. L. Jansen is txiastingadviieor bij LJT Consultancy
& Education pe Delft.


