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Op grond van art. 4 lid 1 IVO jo art. 6 sub i Rv is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van de onderhavige 

vordering, omdat deze mede op art. 40 Fw gegronde vordering rechtstreeks voortvloeit uit de in Nederland geopende 

faillissementsprocedure en daarmee nauw samenhangt (HvJ EG 12 februari 2009, «JOR» 2011/340, m.nt. Veder onder 

«JOR» 2011/342 (Seagon)). De vorderingen vallen onder de reikwijdte van art. 4 lid 1 IVO. Daarbij wordt in aanmerking 

genomen dat in de preambule van de IVO onder meer is bepaald dat de lex concursus, het recht van de lidstaat waar de 

faillissementsprocedure is geopend, bepalend is voor alle rechtsgevolgen van de insolventieprocedure, zowel procedureel 

als materieel, ten aanzien van de betrokken rechtssubjecten en rechtsbetrekkingen. De onderhavige vorderingen vallen 

hieronder, nu deze tegen de curator zijn ingesteld en dus voortvloeien uit een Nederlandse insolventieprocedure. Dat 

betekent dat het Nederlandse recht van toepassing is. Anders gezegd: hoewel op grond van het Spaanse vonnis vaststaat 

dat eisers 1 t/m 10 geldvorderingen hebben op failliet, is voor de faillissementsrechtelijke kwalificaties daarvan als 

concurrente, preferente of boedelvordering het Nederlandse insolventierecht bepalend.

Uitgangspunt is, zoals bepaald in HR 19 april 2013, «JOR» 2013/224, m.nt. Boekraad (Koot Beheer/Tidemann q.q.), dat op 

grond van de faillissementswet boedelschulden (slechts) die schulden zijn die een onmiddellijke aanspraak geven jegens 

de faillissementsboedel hetzij ingevolge de wet, hetzij omdat zij door de curator in zijn hoedanigheid zijn aangegaan, hetzij 

omdat zij een gevolg zijn van een handelen van de curator in strijd met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven 

verbintenis of verplichting. Art. 40 lid 2 Fw bepaalt dat vanaf de faillietverklaring loon en met de arbeidsovereenkomst 

samenhangende premieschulden boedelschulden zijn. Uit de stellingen van partijen kan niet worden afgeleid dat tussen 

partijen een arbeidsverhouding bestond op grond waarvan failliet aan eisers loon verschuldigd was. Naar Nederlands recht 

kunnen eisers niet worden aangemerkt als voormalige werknemers van failliet. Zij hebben dan ook geen aanspraak op 

loon- of premieschulden jegens de boedel op grond van art. 40 Fw, en dus evenmin op enige ontbindingsvergoeding. De 

vorderingen vallen evenmin in één van de andere categorieën van het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. Zij kunnen dan ook 

niet worden aangemerkt als boedelschulden in het faillissement van failliet, maar hoogstens als concurrente vorderingen.

Eisers vorderen voor recht te verklaren dat de loonvorderingen tot aan de faillietverklaring op 23 september 2014 

preferente vorderingen zijn. Zij gronden deze vordering op art. 3:228 sub e BW, waarin is bepaald dat bevoorrechte 

vorderingen onder meer zijn al hetgeen een werknemer over het lopende en het voorafgaande kalenderjaar in geld op 

grond van de arbeidsovereenkomst van zijn werkgever te vorderen heeft. Nu eisers evenwel naar Nederlands recht niet 

worden aangemerkt als werknemer van failliet, hebben zij op grond van deze bepaling geen aanspraak jegens haar.

Uitspraak

(...; red.)

2. De feiten

2.1. Swets Information Services B.V. (hierna SIS) is enig aandeelhouder van Swets & Zeitlinger International Holding B.V. 

die op haar beurt weer enig aandeelhouder is van de vennootschap naar Spaans recht Swets Information Services S.L. 

(hierna Swets Spanje).

2.2. SIS is op 23 september 2014 in staat van faillissement verklaard met benoeming van de curator als zodanig.

2.3. Op 19 november 2014 is Swets Spanje in staat van faillissement verklaard.

2.4. Palma c.s. was in dienst van Swets Spanje. Bij haar faillissement is aan Palma c.s. collectief ontslag verleend. Hun 

arbeidsrelatie is op 4 december 2014 geëindigd.

2.5. Op 9 december 2014 hebben eisers 1 t/m 10 bij de arbeidsrechtbank te Barcelona een gerechtelijke procedure 

aanhangig gemaakt tegen Swets Spanje en SIS en hun curatoren. De curator is in deze procedure niet verschenen.

2.6. Bij vonnis van 10 september 2015 heeft genoemde rechtbank Swets Spanje en SIS hoofdelijk veroordeeld tot betaling 

aan eisers 1 t/m 10 van in totaal € 106.298,71 aan achterstallig loon en € 279.810,79 aan schadevergoeding.

3. Het geschil

3.1. Palma c.s. vordert, na vermeerdering van eis – samengevat – dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, 

voor recht verklaart dat:
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a. Palma c.s. als gevolg van het vonnis d.d. 10 september 2015, gewezen te Barcelona onder no. 321/15, is aan te merken 

als (gewezen) werknemer van SIS;

b. het achterstallig loon, vermeerderd met 10%, voor zover dat de periode vanaf 23 september 2014 beslaat, een 

boedelschuld is;

c. de vordering ter zake van uitbetaling van achterstallig loon, vermeerderd met 10%, voor zover dat de periode tot aan 23 

september 2014 beslaat, een preferente vordering voor Palma c.s. oplevert;

d. de vordering tot schadevergoeding evenzeer een boedelschuld is;

met veroordeling van de curator in de kosten van het geding.

3.2. Daartoe stelt Palma c.s. het volgende. Palma c.s. dient te worden aangemerkt als werknemer van SIS omdat moet 

worden uitgegaan van de Spaanse juridische fictie van een pathologische groep, althans een pathologische eenheid. De 

rechtbank te Barcelona baseerde de beslissing in het vonnis van 10 september 2015, dat onherroepelijk is geworden, op dit 

begrip. Het begrip duidt op misbruik van rechtspersoonlijkheid en dus op handelen niet te goeder trouw. Daarom is SIS uit 

hoofde van het vonnis van de Spaanse rechtbank gehouden om aan eisers 1 t/m 10 € 386.109,50 vermeerderd met rente 

te betalen. De juridische positie van Martín is gelijk aan die van eisers 1 t/m 10, hij heeft ook achterstallig loon en 

schadevergoeding van SIS tegoed.

Achterstallig loon van na faillissementsdatum dient te worden aangemerkt als boedelschuld en achterstallig loon van vóór 

faillissementsdatum als preferente vordering. Ook de toegekende ontbindingsvergoedingen dienen te worden aangemerkt 

als loon in de zin van artikel 40 Fw. Dit achterstallig loon is op grond van artikel 3:288 BW ook een preferente vordering.

3.3. De curator voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Op grond van artikel 4 lid 1 van de Insolventieverordening (Verordening nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 

betreffende insolventieprocedures, hierna te noemen: IVO) juncto artikel 6 sub i Rv is de Nederlandse rechter bevoegd om 

kennis te nemen van de onderhavige vordering, omdat deze mede op artikel 40 Fw gegronde vordering rechtstreeks 

voortvloeit uit de in Nederland geopende faillissementsprocedure en daarmee nauw samenhangt (vgl. HvJ EG 12 februari 

2009, C339/07 («JOR» 2011/340, m.nt. Veder onder «JOR» 2011/342 (Seagon); red.)).

4.2. Vooropgesteld wordt dat de vorderingen onder de reikwijdte van artikel 4 lid 1 IVO vallen. Daarbij wordt in aanmerking 

genomen dat in overweging 23 van de preambule van de IVO onder meer is bepaald dat de lex concursus, het recht van de 

lidstaat waar de faillissementsprocedure is geopend, bepalend is voor alle rechtsgevolgen van de insolventieprocedure, 

zowel procedureel als materieel, ten aanzien van de betrokken rechtssubjecten en rechtsbetrekkingen. De onderhavige 

vorderingen vallen hieronder, nu deze tegen de curator zijn ingesteld en dus voortvloeien uit een Nederlandse 

insolventieprocedure. Dat betekent dat het Nederlandse recht van toepassing is. Anders gezegd: hoewel op grond van het 

Spaanse vonnis vaststaat dat eisers 1 t/m 10 geldvorderingen hebben op SIS, is voor de faillissementsrechtelijke 

kwalificatie daarvan als concurrente, preferente of boedelvordering het Nederlandse insolventierecht bepalend.

4.3. Palma c.s. grondt haar vordering als weergegeven in 3.1 onder a, te verklaren voor recht dat zij is aan te merken als 

gewezen werknemer van SIS, op de in het vonnis van 10 september 2015 toegepaste Spaanse juridische fictie dat Swets 

Spanje en SIS deel uitmaken van een “pathologische groep”. De rechtbank is evenwel van oordeel dat in genoemd vonnis 

niet is geoordeeld dat Palma c.s. moet worden aangemerkt als werknemer van SIS. Het dictum bevat alleen een hoofdelijke 

veroordeling van Swets Spanje en SIS tot betaling van bepaalde geldbedragen aan eisers 1 t/m 10. De verklaring voor 

recht dat sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen Palma c.s. en SIS kan op dat vonnis dan ook niet worden 

gebaseerd.

4.4. De vorderingen als weergegeven in 3.1 onder b en d betreffen de vraag of de loonvorderingen van na de datum van 

het faillissement van SIS en de schadevorderingen boedelschulden zijn.

Uitgangspunt is, zoals de Hoge Raad heeft bepaald in het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. (ECLI:NL:HR:2013:BY6108

(«JOR» 2013/224, m.nt. Boekraad; red.)), dat op grond van de Faillissementswet boedelschulden (slechts) die schulden 

zijn die een onmiddellijke aanspraak geven jegens de faillissementsboedel hetzij ingevolge de wet, hetzij omdat zij door de 
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curator in zijn hoedanigheid zijn aangegaan, hetzij omdat zij een gevolg zijn van een handelen van de curator in strijd met 

een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting.

Palma c.s. betoogt dat de loonvorderingen van na de datum van het faillissement van SIS én de 

schadevergoedingsvorderingen – daar deze moeten worden aangemerkt als ontbindingsvergoeding – op grond van artikel 

40 Fw, dus ingevolge de wet, boedelschulden zijn. Artikel 40 lid 2 Fw bepaalt dat vanaf de faillietverklaring loon en met de 

arbeidsovereenkomst samenhangende premieschulden boedelschulden zijn.

Uit de stellingen van partijen kan evenwel niet worden afgeleid dat tussen partijen een arbeidsverhouding bestond op grond 

waarvan SIS aan Palma c.s. loon verschuldigd was. Naar Nederlands recht kan Palma c.s. niet worden aangemerkt als 

voormalige werknemer van SIS. Zij heeft dan ook geen aanspraak op loon- of premieschulden jegens de boedel op grond 

van artikel 40 Fw, en dus evenmin op enige ontbindingsvergoeding. De vorderingen vallen evenmin in één van de andere 

categorieën van het arrest Koot/Tideman. Zij kunnen dan ook niet worden aangemerkt als boedelschulden in het 

faillissement van SIS, maar hoogstens als concurrente vorderingen.

4.5. Palma c.s. vordert tenslotte voor recht te verklaren dat de loonvorderingen tot aan de faillietverklaring van SIS op 23 

september 2014 preferente vorderingen zijn (3.1 onder c). Zij grondt deze vordering op artikel 3:288 BW, waarin onder e is 

bepaald dat bevoorrechte vorderingen onder meer zijn al hetgeen een werknemer over het lopende en het voorafgaande 

kalenderjaar in geld op grond van de arbeidsovereenkomst van zijn werkgever te vorderen heeft. Nu Palma c.s. evenwel 

naar Nederlands recht niet wordt aangemerkt als werknemer van SIS heeft zij op grond van deze bepaling geen 

loonaanspraak jegens haar.

4.6. Al het voorgaande maakt dat de vorderingen zullen worden afgewezen met veroordeling van Palma c.s. in de 

proceskosten. (...; red.)

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst het gevorderde af

5.2. veroordeelt Palma c.s. in de proceskosten (...; red.),

5.4. verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Noot

1. Elf werknemers (Palma c.s.) van de op 19 november 2014 gefailleerde Spaanse vennootschap SIS SL, een dochter van 

het al op 23 september 2014 failliet verklaarde SIS BV, kregen in Spanje collectief ontslag. In dat kader werd hun door de 

arbeidsrechtbank te Barcelona in november 2015 ten laste van SIS SL én SIS BV – hoofdelijk – betaling toegekend van 

circa € 106.000 aan achterstallig loon, en circa € 280.000 aan schadevergoeding. Dit vonnis is onherroepelijk geworden. 

Vervolgens richtten de Spaanse werknemers zich tot de Nederlandse rechter om een verklaring voor recht tegen de curator 

van SIS BV te krijgen dat zij zouden worden aangemerkt als (gewezen) werknemers van SIS BV. In verband daarmee 

diende hun loonvordering deels als preferent en deels – vanuit perspectief van de curator – als boedelschuld te worden 

gekwalificeerd. De genoemde schadevergoeding diende volgens de werknemers als boedelschuld te worden beschouwd. 

De rechtbank wees de vorderingen af, in hoofdzaak omdat in het Spaanse vonnis niet te lezen viel dat de claimanten als 

werknemers van SIS BV werden aangemerkt. Met deze uitkomst valt wellicht goed te leven, maar de weg van de rechtbank 

erheen bevat discutabele wegwijzers die aanleiding zijn voor een aantal kanttekeningen. Vooraf: de rechtbank betrekt de 

Insolventieverordening (IVO) (EG 1346/2000) in haar overwegingen. Deze is voor insolventieprocedures die na 26 juni 

2017 zijn geopend vervangen door de, meer uitgebreide, Insolventieverordening (EU 2015/848). De in de casus aan de 

orde zijnde materie is daarin niet gewijzigd, wel vernummerd. Onderstaand geldt de nummering van de oude verordening.

2. Voor een juist begrip: in deze zaak is sprake van twee faillissementen, ten aanzien van twee rechtspersonen, in twee 

EU-lidstaten, Nederland en Spanje, beide als hoofdinsolventieprocedure uitgesproken door de “eigen” nationale rechter. 

Vervolgens is er een vonnis van de Spaanse arbeidsrechtbank, in het kader van het Spaanse faillissement, tegen (mede) 

de (curator van de) Nederlandse rechtspersoon. Deze rechterlijke beslissing komt voor automatische erkenning in 

Nederland in aanmerking. De Rechtbank Amsterdam geeft daar in r.o. 4.2 impliciet blijk van, waar zij stelt dat vaststaat dat 

de eisende partijen een vordering hebben op SIS BV. De rechtbank zegt er niet bij op welke grondslag de erkenning berust. 

Dat kunnen er twee zijn die overigens in deze zaak niet tot uiteenlopende gevolgen leiden. Zeer waarschijnlijk vloeit de 
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erkenning voort uit art. 36 van de Verordening (EU 2015/2012) betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, veelal EEX II genoemd. Veel minder waarschijnlijk is dat 

de erkenning samenhangt met art. 25 lid 1 IVO, omdat het dan moet gaan om een rechterlijke beslissing “die rechtstreeks 

voortvloeit uit de insolventieprocedure of daar nauw op aansluit”. Het nauw aansluitende karakter lijkt mij onvoldoende 

aanwezig. Zie over de problematiek van een grijs toepassingsgebied tussen EEX II en IVO het recente arrest van de Hoge 

Raad inzake een “Peeters/Gatzen-vordering”, waarin prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Hof van Justitie (HR 8 

september 2017, «JOR» 2017/334, m.nt. Broeders (Rosbeek q.q./BNP Paribas)). Maar dit terzijde.

3. De rechtbank baseert haar bevoegdheid kennis te nemen van het onderhavige geschil op art. 4 lid 1 IVO jo art. 6 sub i 

Rv. Het laatste is juist, het eerste lijkt een verschrijving te zijn: art. 4 IVO gaat over toepasselijk recht. Art. 3 lid 1 IVO regelt 

de bevoegdheid van de rechter, maar spreekt daarbij slechts over het openen van de (hoofd) insolventieprocedure. Correct 

verwijst de rechtbank naar HvJ 12 februari 2009, «JOR» 2011/340, m.nt. Veder onder «JOR» 2013/342 (Seagon), waarin 

het Hof, in lijn met de considerans sub (6) van IVO, de bevoegdheid van de rechter heeft uitgebreid tot vorderingen – zoals 

de daar aan de orde zijnde actio pauliana van de curator – die rechtstreeks uit de insolventieprocedure voortvloeien en 

daarmee nauw samenhangen. De claims van de Spaanse werknemers betreffen de rangorde van hun vorderingen in het 

faillissement van SIS BV. Dat is inderdaad een onderwerp dat rechtstreeks uit de insolventieprocedure voortvloeit en de 

kern van het faillissementsrecht raakt: immers, hoe hoger gerangschikt, hoe groter de kans op enige uitbetaling. Terecht 

dan ook, op basis van IVO, neemt de rechtbank haar eigen bevoegdheid aan.

4 Vervolgens komt, in r.o. 4.2, de vraag naar het toepasselijke recht aan de orde. Art. 4 lid 1 IVO, waarnaar de rechtbank 

verwijst, bevat de hoofdregel: de gevolgen van de insolventieprocedure worden beheerst door de lex concursus, tenzij. In 

het tweede lid worden de belangrijkste gevallen van toepassing van de hoofdregel weergegeven. De rechtbank gaat uit van 

toepasselijkheid van Nederlands recht, de lex concursus. Zij neemt daarbij (mede) haar toevlucht tot de considerans sub 23 

van IVO, maar had simpelweg kunnen volstaan met verwijzing naar art. 4 lid 2, sub i IVO, waar met zoveel woorden “de 

rangindeling van de vorderingen” wordt genoemd.

5. Toch slaat de rechtbank, in de opbouw van haar overwegingen als geheel, bij haar ongeclausuleerde rechtskeuze voor 

de lex concursus een belangrijke stap over. Zij meldt in r.o. 4.1 dat de claims van de werknemers mede op art. 40 Fw zijn 

gegrond. Deze constatering had bij de rechtbank art. 10 IVO op het netvlies moeten brengen, een bepaling die een “tenzij” 

bevat in relatie tot art. 4 IVO. Art. 10 bepaalt dat de gevolgen van de insolventieprocedure voor arbeidsovereenkomsten en 

arbeidsverhoudingen uitsluitend worden beheerst door het recht van de lidstaat dat op de arbeidsovereenkomst van 

toepassing is (de lex causae), inclusief het insolventierecht van die lidstaat (dit laatste op basis van het Ontwerprapport 

Virgós/Schmidt, nr. 125 e.v., te vinden in T&C Insolventierecht, 2016, p. 1272 e.v. Dit rapport pleegt te worden beschouwd 

als een gezaghebbende “memorie van toelichting” op IVO). Weliswaar geldt ook ten aanzien van art. 10 IVO dat 

insolventieaangelegenheden die los staan van de gevolgen van de opening van de procedure, zoals de vraag of 

loonvorderingen van werknemers door een voorrecht beschermd worden, de omvang van het beschermde bedrag, de 

eventuele rangorde van het voorrecht, enz., beheerst worden door de lex concursus (zie Virgós/Schmidt nr. 128), maar ten 

aanzien van een essentiële vóórvraag, te weten of de eisers werknemers van SIS BV zijn, volgt uit art. 10 IVO dat de lex 

causae van toepassing is. De rechtbank heeft dit over het hoofd gezien.

6. In r.o. 4.3 overweegt zij dat de gevraagde verklaring voor recht dat sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen 

Palma c.s. en SIS BV, niet op het Spaanse vonnis kan worden gebaseerd, nu dat daarin niet te lezen valt. In het licht van 

art. 10 IVO schiet deze rechtsoverweging te kort. Om hoe dan ook te kunnen oordelen of het Spaanse vonnis beslissend 

kan zijn ter zake van de vaststelling van werkgever/werknemerschap ten aanzien van SIS BV, had de rechtbank eerst 

moeten vaststellen of op de arbeidsovereenkomsten Spaans recht, dan wel (eventueel) Nederlands recht van toepassing 

was. Ongetwijfeld was het eerste het geval, maar enige vaststelling op dit punt ontbreekt.

7. Het blijft niet bij een omissie. In r.o. 4.4, waar de claims van de werknemers nader worden besproken, overweegt de 

rechtbank dat naar Nederlands recht Palma c.s. niet kan worden aangemerkt als voormalige werknemer van SIS BV en dus 

geen aanspraak heeft op loon of enige ontbindingsvergoeding. De rechter gaat hier expliciet van de onjuiste 

veronderstelling uit dat Nederlands recht als lex concursus het werkgeverschap c.q. werknemerschap bepaalt.

8. De belangrijkste weeffout in het vonnis van de rechtbank is hiermee besproken. Dat het naar alle waarschijnlijkheid 

“goed” is afgelopen komt doordat er geen tastbare aanwijzingen lijken te zijn dat naar Spaans recht de relatie tussen de 

eisers en SIS BV als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt. Procedureel gezien zou het zuiver zijn geweest 

wanneer de rechtbank eisers had voorgehouden dat het aan hen was om te bewijzen dat het Spaanse vonnis (dat kort van 

stof is, ik heb een vertaling onder ogen gehad) noodzakelijkerwijs impliceert dat naar Spaans recht een 

arbeidsovereenkomst met SIS BV tot stand gekomen is.
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9. Nog enkele opmerkingen op het tweede plan. Kunnen naar Nederlands recht twee vennootschappen tegelijk, ter zake 

van dezelfde arbeid, de werkgever van een werknemer zijn? Dat is niet uitgesloten, zie J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van 

werkgeverschap (diss. Amsterdam), Deventer: Kluwer 2012. In hoofdstuk 6/7 besteedt de auteur onder meer in het kader 

van het leerstuk van vereenzelviging van vennootschappen aandacht aan die vraag.

10. De rechtbank merkt op dat in het Spaanse vonnis alleen een hoofdelijke aansprakelijkheid van SIS SL en SIS BV wordt 

vastgesteld. Naar Nederlands recht is benadrukking van het woord “slechts” in deze zaak terecht: als de vordering jegens 

een werkgever preferent is, geldt dat niet jegens een derde op de enkele grond dat die derde hoofdelijk aansprakelijk is 

voor de schulden van de werkgever, zoals het geval kan zijn bij een moedervennootschap die een verklaring ex art. 2:403 

lid 1 sub f BW heeft afgelegd; zie: tweemaal HR 11 april 2014, «JOR» 2014/198 en 199, beide m.nt. Van Dooren 

(Econcern).

11. De eisende partijen stellen, zie r.o. 3.2, dat de door de Spaanse rechter toegekende schadevergoeding, die zij naar 

Nederlands recht vertalen als ontbindingsvergoeding, moet worden aangemerkt als loon in de zin van art. 40 Fw. Niet 

geheel duidelijk is of de rechtbank die stelling volgt. Zij is naar Nederlands recht onjuist: loon is de tegenprestatie voor te 

verrichten arbeid tijdens het dienstverband. Ontslagvergoedingen, hoe ook genaamd, vallen niet onder het loonbegrip (vgl. 

ten aanzien van de ontbindingsvergoeding ex art. 7:685 [oud] BW: HR 1 maart 2002, NJ 2003/211, m.nt. Heerma van 

Voss). De vraag wat “loon” is, dient overigens in de onderhavig zaak mijns inziens naar de lex causae te worden 

beantwoord, net als die ten aanzien van het werknemerschap.

12. De rechtbank wees de vorderingen van de werknemers af. Zij had, meen ik, de claims voor zover deze betroffen het 

verkrijgen van de status van preferente vordering niet-ontvankelijk moeten verklaren. Dit in verband met het bepaalde in art. 

26 Fw dat rechtsvorderingen die voldoening van een verbintenis uit de boedel beogen, uitsluitend via de 

verificatieprocedure kunnen lopen, met inbegrip van, zo nodig, de renvooiprocedure. Zodanige vorderingen tegen de 

curator, of de gefailleerde, kunnen door een schuldeiser tijdens het faillissement niet in rechte worden ingesteld en zijn niet 

ontvankelijk, aldus Verstijlen (T&C Insolventierecht, 2016, commentaar op art. 26 Fw). De schuldeisers hadden op de voet 

van art. 69 Fw de rechter-commissaris kunnen verzoeken de curator te gelasten op korte termijn een verificatievergadering 

uit te schrijven.

13. Ten slotte, stel dat alsnog zou komen vast te staan dat SIS BV als werkgever van de eisers moet worden aangemerkt. 

Is het dan mogelijk dat de “Spaanse” schadevergoeding kwalificeert als een preferente claim onder art. 3:288 sub e BV? 

Een “Nederlandse” ontbindingsvergoeding zou dat zeker doen. Ik denk het niet: de door de Spaanse rechter toegekende 

vergoeding is ongetwijfeld niet gebaseerd op Boek 7 titel 10 BW, een voorwaarde die art. 3:288 sub e BW stelt. 

Preferenties berusten uitsluitend op de wet en vormen een gesloten systeem. Ik heb geen weet van enige bindende 

bepaling op grond van internationale verdragen of verordeningen, die, bijv. vanuit de doelstelling van het tegengaan van 

ongelijkheid tussen werknemers, dit wetsvoorschrift kan oprekken of opzij zetten. Hierbij mag bedacht worden dat de EU-

wetgever in IVO potentiële gedupeerden van “nationalistische” preferenties in de hoofdinsolventieprocedure tegemoet komt 

door de mogelijkheid te bieden van het openen van een secundaire insolventieprocedure – ten aanzien van SIS BV in 

Spanje, mits daar (enig) boedelactief aanwezig is – met als gevolg dat een lokale (lees: Spaanse) preferentie alsnog kan 

worden gehonoreerd.

mr. P.R.W. Schaink, advocaat bij Florent te Amsterdam
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