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Programma 

1. Doorstart na faillissement 
 

2. Werknemersaanspraken bij faillissement 
(ontslagvergoedingen/bonus/wachtgeld) 
 

 



Doorstart na faillissement 
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Ontslagbescherming bij faillissement 
werkgever 

Reguliere ontslagbescherming geldt veelal niet meer:  
 

• Geen toets vooraf door UWV of kantonrechter (wel r-c) 

• Geen opzegverboden 

• Geen selectiecriteria bij ontslag 

• Geen transitievergoeding (ook niet bij surseance), art. 7:673c 
BW 
 

én, voor deze bijeenkomst het belangrijkste:  
 

• Regels overgang van onderneming zijn, aldus artikel 7:666 BW 
niet van toepassing bij de faillissementsdoorstart, oftewel bij de 
overname van (een deel van) de onderneming uit de failliete 
boedel 
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Ontslagbescherming bij faillissement 
werkgever 

Dit alles maakt de doorstart via faillissement voor werkgevers met 
(ernstige) financiële problemen aantrekkelijk.  

 

Dit heeft geleid tot: 

 
1. toenemend gebruik van reorganisatiemogelijkheden via een 
 faillissementsdoorstart, culminerend in de zgn. pre- 

 packpraktijk, en 

 2. soms ook misbruik van de mogelijkheden die een doorstart 
 biedt.  
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Doorstart na faillissement 

Wat is een doorstart eigenlijk? 

 

• Geen wettelijk begrip 

• Doorstarten is het laten failleren van een bepaalde 
entiteit/onderneming om vervolgens (onderdelen van) dezelfde 
onderneming in een nieuwe rechtsvorm voort te zetten, vrijwel 
steeds na reductie van personeelskosten, door beëindiging 
arbeidsovereenkomsten en/of aanpassing arbeidsvoorwaarden. 

• Activa/passiva transactie 
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Hoofdregel: art. 3 en 4 Richtlijn    

Art. 3: 

1. De rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder 
voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande 
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, gaan door deze 
overgang op de verkrijger over (…). 

 

Art. 4: 

1. De overgang van de onderneming, vestiging of onderdeel van de 
onderneming of vestiging vormt op zichzelf voor de vervreemder 
of de verkrijger geen reden tot ontslag. Deze bepaling vormt 
geen beletsel voor ontslagen om economische, technische of 
organisatorische redenen die wijzigingen voor de 
werkgelegenheid met zich brengen. 
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Uitzondering: art. 5 Richtlijn 

Art. 5 lid 1: 

De artikelen 3 en 4 van deze richtlijn zijn niet van toepassing op 
een overgang van onderneming, vestiging of een onderdeel van een 
onderneming of vestiging wanneer de vervreemder verwikkeld is in 
een faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure met 
het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder 
onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie.  

 

Dit is in feite codificatie van Abels-arrest uit 1985 (HvJ EU 7 
februari 1985, NJ 1985, 900). 

 

Deze bepaling is NL geïmplementeerd in artikel 7:666 BW. 
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Richtlijnconform? 

• Op grond daarvan is in Nederland het uitgangspunt lange tijd 
geweest (en misschien nog wel): de regels met betrekking tot 
overgang van onderneming zijn niet van toepassing in een 
faillissementsprocedure. 

• De faillissementsprocedure in Nederland was oorspronkelijk 
gericht op liquidatie: vereffening van het vermogen van de 
onderneming in betalingsproblemen. 

• Maar inmiddels vormen doorstarten in faillissement en gebruik 
van pre-pack in toenemende mate een reorganisatie-instrument.  
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Pre-pack 

Met name de pre-pack was velen een doorn in het oog. 

 

Een pre-pack, wat is dat? 

 

1. Rechtbank wijst stille bewindvoerder (ook wel: beoogd curator) 
aan. 

2. Beoogd curator schuift op voorhand aan bij de gesprekken over 
een potentiële doorstart van een in zwaar weer verkerende 
onderneming. 

3. Indien het tot een succesvolle pre-pack komt is de doorstart 
voorbereid en vindt naadloos plaats in onmiddellijke aansluiting 
op faillietverklaring. 
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Pre-pack 

Wat is er tegen? 

 

• concurrentievervalsing/oneerlijke concurrentie 
niet transparant 

• geen wettelijke basis (3 van de 11 rechtbanken doen niet mee) 

 

en natuurlijk:  

 

• is het wel in overeenstemming met (Europese) regelgeving? 

 

In tussentijd wel wetsvoorstel, in laatste fase: WCO I ('on hold' bij 
Eerste Kamer) 
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Arbeidsrecht en insolventie: een botsing 

Kernvraag werd aldus: 

 

in hoeverre past de huidige doorstartpraktijk, zoals deze zich 
in Nederland heeft ontwikkeld, inclusief de pre-pack, nog bij 
de aard en strekking van de Europese richtlijn?  

 

meer concreet: is deze procedure nu gericht op liquidatie of 
op voortzetting van de onderneming? 
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Rechtspraak – Smallsteps 

Casuspositie 

 

• De grootste kinderopvangorganisatie van NL, in zwaar 
weer, voorziet ernstige liquiditeitsproblemen op termijn 
van half jaar; herfinanciering (plan A) lijkt niet te lukken 

• Plan B ('Butterfly') 

• Verplaatsing statutaire zetel 

• Nieuwe BV (gelieerd) 

• Doorstart rond: behoud 2600 banen (van 3500) 

• Beoogd curator stemt (aarzelend) in 

• Op liquidatie gericht? 
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Rechtspraak 

• Rb. Midden-Nederland: prejudiciële vragen 

• Conclusie A-G Mengozzi d.d. 29 maart 2017: OvO van 
toepassing op ge-prepackte doorstart: 

 

Pre-pack is op voortzetting gericht en niet op liquidatie en de 
richtlijn moet zo worden gelezen dat de eis van liquidatie ook 
op de faillissementsprocedure ziet. 
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Smallsteps-arrest Hof van Justitie EU 

Het Europese Hof spreekt zich hier in 2017 over uit (HvJ EU 22 juni 
2017, JAR 2017/189) 

 

Artikel 5 (uitzondering) van de richtlijn van toepassing op de zaak, 
op voorwaarde dat procedure voldoet aan in die bepaling 
genoemde, cumulatieve voorwaarden: 

 

1. Vervreemder moet verwikkeld zijn in faillissementsprocedure of 
 in een soortgelijke procedure; 

2. Procedure is ingeleid met oog op liquidatie van het vermogen 
 van de vervreemder; 

3. Onder toezicht van bevoegde overheidsinstantie. 
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Smallsteps-arrest Hof van Justitie EU 

59. Gelet op de voorgaande overwegingen, moet op de eerste tot en 
met de derde prejudiciële vraag worden geantwoord dat richtlijn 
2001/23, en met name artikel 5, lid 1, ervan, aldus moet worden 
uitgelegd dat de door de artikelen 3 en 4 van die richtlijn 
gegarandeerde bescherming van werknemers behouden blijft in een 
situatie zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin de 
overgang van een onderneming plaatsvindt na een faillietverklaring in 
de context van een vóór de faillietverklaring voorbereide en 
onmiddellijk daarna uitgevoerde pre-pack, in het kader waarvan een 
door een rechtbank aangestelde “beoogd curator” met name de 
mogelijkheden onderzoekt van een eventuele voortzetting van de 
activiteiten van die onderneming door een derde en zich voorbereidt op 
handelingen die onmiddellijk na de faillietverklaring moeten worden 
verricht teneinde die voortzetting te verwezenlijken. In dat verband is 
niet relevant dat de pre-pack tevens de maximalisatie van de opbrengst 
van de overdracht voor alle schuldeisers van die onderneming beoogt. 
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Smallsteps-arrest Hof van Justitie EU 

Terzijde: aan de vierde vraag van de rechtbank kwam het HvJ EU, 
gezien het antwoord op de eerste vra(a)g(en), niet toe.  

 

Deze luidde: 

4) Wordt het tijdstip van overgang van onderneming voor de 
toepasselijkheid van richtlijn 2001/23 en het daaruit voorvloeiende 
artikel 7:662 e.v. BW in het kader van een pre-pack voorafgaand 
aan het faillissement van de onderneming bepaald door de feitelijke 
wilsovereenstemming tot overdracht van de onderneming van vóór 
het faillissement of wordt dat tijdstip bepaald door het moment 
waarop de hoedanigheid van de ondernemer die de betrokken 
entiteit exploiteert van de vervreemder daadwerkelijk overgaat op 
de verkrijger?” 
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Rechtspraak - Heiploeg 

Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden 17 juli 2018 (JAR 2018/218) 
 

Casuspositie:  

 

• Garnalenpeller met 300 wn'ers: verlieslijdend en grote boete 
Europese Cie (EUR 27 miljoen), zoekt oplossing; 

• 'Pre-pack': twee stille bewindvoerders aangewezen 

• Met meerdere potentiële kopers gesproken; keuze valt op een 
(niet-gelieerde kandidaat), die zelf Heiploeg-nieuw opricht 

• Na voorbereiding volgt faillietverklaring en dag later de doorstart 
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Rechtspraak - Heiploeg 

Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden 17 juli 2018 (JAR 
2018/218) 
 

Hof (geparafraseerd):  

• Op liquidatie gericht?  
"ja, dat was hier het enige doel: 
zie: intentie curatoren; 
zie: intentie banken" 

• Ook toezicht is voldoende: "zojuist benoemde R-C heeft 
immers ingestemd" 

 

Cassatie (straks meer hierover) 
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Pre-pack – rechtspraak (na Smallsteps) 

Bogra - Hof Amsterdam 17 juli 2018, JAR 2018/216: 

 

• Pre-pack "ingetrokken", daarna drie weken onderhandeld en 
doorstart gemaakt 

• Op liquidatie gericht? Hof: "ja" en "geen naadloze doorstart" 

 

Tuunte - Rechtbank Gelderland 1 februari 2018, JAR 2018/40: 
 

• Geen pre-pack, wel voorbereiding 

• Doorstart met gelieerde, speciaal opgerichte onderneming, bijna 
alle winkels open gebleven, zelfde directie 

• Rb: "geen Smallsteps-situatie" 
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Pre-pack – rechtspraak (na Smallsteps) 

PrincenTransmission - Rb Roermond 26 september 2018 (JAR 
2018/263): 

 

• Pre-pack, daarna doorstart gemaakt 

• Op liquidatie gericht? Rb: “nee, niet louter op liquidatie gericht"  

• Dus artikel 3 en 4 ovo-richtlijn van toepassing en dus 7:662 e.v. 

• Contra legem vs richtlijnconform? 
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Arbeidsrecht en insolventie: een botsing 

Voorlopige conclusie luidde:  

doorstarten is riskant(er) geworden 
 

Ook vermeldenswaard: 

 

Prefaco/Plessers (16 mei 2019, JAR 2019/170) - Belgische 
zaak bij HvJ EU bevestigt: "Smallsteps-voorwaarden" gelden 
in beginsel altijd bij beoordeling van de uitzondering van 
artikel 5 lid 1 richtlijn, niet enkel voor NL pre-pack. 

Plus recent: HvJ EU 9 september 2020 (C-674/18 en C-
675/18), Duitse zaak: idem 
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Wetsontwerp Overgang van onderneming in 
faillissement ("WOVOF")      

 

• Bespreking uitspraak in de stakeholdergroep, discussie in 
de vakliteratuur en oproep Nederlandse Orde van 
Advocaten en FNV/CNV in oktober 2017 

• Schrijfgroep 

• Internetconsultatie (afgesloten op 31 augustus 2019) 

• Status nu (officieus): eerst wachten op Heiploeg-arrest HR 
(voorjaar 2020) 
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WOVOF - Uitgangspunt: wat mag een Lidstaat 
doen?  

Toepassing lidstaatoptie uit artikel 5 van de Richtlijn overgang van 
onderneming: 

 

a.  Lid 1: de beschermingsregels uit de richtlijn worden ook toegepast in 
een faillissementsprocedure (die naast liquidatie van het vermogen van de 
vervreemder ook gericht mag zijn op continuering van de onderneming).  

 

b. Lid 2: de gevolgen van die toepassing worden verzacht;  

• schulden gaan niet mee over, en  

• arbeidsvoorwaarden kunnen in overleg met de vakbonden worden 
aangepast. 
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WOVOF - Uitwerking       

• De werknemers van de gefailleerde werkgever komen onder dezelfde 

arbeidsvoorwaarden in dienst bij de verkrijger. 

• Als er bij de overgang echter arbeidsplaatsen verdwijnen als gevolg van 

bedrijfseconomische omstandigheden, is het toegestaan minder 

werknemers over te nemen en moet op een objectieve en transparante 

manier bepaald worden welke werknemers wel en niet meegaan.  
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WOVOF - Bijzonderheden     

Werknemers (vrijwel) altijd al direct ontslagen door de curator, 
daarom:  

a.  wederindienstnemingsverplichting voor de verkrijger. 

b. Inspiegelen of alternatieve objectieve selectiemethode i.p.v. 
 afspiegelen. 

 

De rechter-commissaris toetst i.p.v. het UWV.  
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WOVOF - Bijzonderheden 

Andere aspecten wetsvoorstel: 

• Verkrijger niet aansprakelijk voor bestaande schulden van 
failliet jegens werknemers of jegens derden ten behoeve 
van de werknemers. 

• Verruimde bevoegdheid tot wijziging arbeidsvoorwaarden 
in overleg met vakbonden. 

• Voor werknemers die na de overgang niet in dienst komen 
bij de verkrijger, vervalt een concurrentiebeding.  

• De OR of de personeelsvereniging hebben adviesrecht.  
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Laatste ontwikkeling rechtspraak:  
Heiploeg HR-arrest (JAR 2020/125) 

Allereerst: Conclusie A-G Drijber op 1 november 2019 strekt tot 
vernietiging arrest Hof Leeuwarden. Doelstelling was volgens A-G 
tweeërlei: liquidatie én voortzetting 

 

Uitspraak HR op 17 april 2020 (ECLI:NL:HR:2020:753): een nieuw 
hoofdstuk HR: 

 
1.  lijkt Smallsteps te willen reduceren tot uitzonderlijke casus en 
 geeft HvJ EU nieuwe kans pre-pack onder uitzondering richtlijn 
 te laten vallen (er volgen prejudiciële vragen), en  

2.  stelt vast dat de reguliere NL faillissementsprocedure altíjd aan 
 de drie voorwaarden van HvJ EU voldoet 
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Heiploeg HR-arrest (JAR 2020/125) 

Kernoverweging: 

 

3.11.3.  
 
In de eerste plaats wijst de Hoge Raad erop dat het hiervoor in 
3.11.1 genoemde oordeel van het HvJEU in punt 50 is gegeven 
“onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter”. De 
Hoge Raad leidt hieruit af dat het aan de nationale rechter is om te 
beoordelen of in een aan hem voorgelegd geval sprake is van een 
pre-pack die is ingeleid met het oog op de liquidatie van het 
vermogen van de vervreemder. 

(..) 
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Heiploeg HR-arrest (JAR 2020/125) 

Kernoverweging: 

 

3.11.3. (vervolg)  

 

In de tweede plaats is de Hoge Raad van oordeel dat hetgeen hiervoor 
in 3.5.1-3.5.3 en 3.6.1-3.6.6 is opgemerkt over het Nederlandse 
faillissementsrecht en het doel en de inrichting van de pre-pack in het 
algemeen, niet in de volle omvang aan het HvJEU is voorgelegd in de 
zaak die heeft geleid tot het Smallsteps-arrest, zodat het HvJEU een en 
ander niet in zijn oordeelsvorming heeft kunnen betrekken. 

 

In de derde plaats is van belang dat in dit geval, anders dan in de zaak 
die heeft geleid tot het Smallsteps-arrest, de onderhandelingen over de 
overgang van Heiploeg-oud niet hebben plaatsgevonden met een aan 
Heiploeg-oud gelieerde onderneming. 
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Heiploeg HR-arrest (JAR 2020/125) 

De eerste vraag: 
Moet art. 5 lid 1 van Richtlijn 2001/23/EG zo worden uitgelegd dat aan de voorwaarde dat “de 
faillissementsprocedure of soortgelijke procedure wordt ingeleid met het oog op de liquidatie van het 
vermogen van de vervreemder” is voldaan, indien 

• (i) het faillissement van de vervreemder onafwendbaar is en de vervreemder dus daadwerkelijk 
insolvent is, 

• (ii) naar Nederlands recht het doel van de faillissementsprocedure is het bewerkstelligen van een 
zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers door middel van liquidatie van 
het vermogen van de schuldenaar, en 

• (iii) in een zogenoemde pre-pack voorafgaand aan de faillietverklaring de overgang van (een deel 
van) de onderneming wordt voorbereid en na de faillietverklaring wordt uitgevoerd waarbij 

• (iv) de door de rechtbank aangewezen beoogd curator zich voorafgaand aan de faillietverklaring 
moet laten leiden door de belangen van de gezamenlijke schuldeisers alsmede door 
maatschappelijke belangen zoals het belang van behoud van werkgelegenheid en de eveneens 
door de rechtbank aangewezen beoogd rechter-commissaris hierop moet toezien, 

• (v) het doel van de pre-pack is om in de daarop volgende faillissementsprocedure een wijze van 
liquidatie mogelijk te maken waarbij (een deel van) de tot het vermogen van de vervreemder 
behorende onderneming going concern wordt verkocht zodat de hoogst mogelijke opbrengst voor 
de gezamenlijke schuldeisers wordt behaald, en 

• (vi) de inrichting van de procedure waarborgt dat dit doel daadwerkelijk leidend is? 
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Heiploeg HR-arrest (JAR 2020/125) 

De tweede vraag: 

 

2. Moet art. 5 lid 1 van de Richtlijn zo worden uitgelegd dat aan de voorwaarde dat “de 
faillissementsprocedure of soortgelijke procedure onder toezicht staat van een 
bevoegde overheidsinstantie” is voldaan, indien de overgang van (een deel van) de 
onderneming in een pre-pack voorafgaand aan de faillietverklaring wordt voorbereid en 
na de faillietverklaring wordt uitgevoerd en 

• (i) voorafgaand aan de faillietverklaring wordt geobserveerd door een beoogd 
curator en een beoogd rechter-commissaris, die zijn aangewezen door de 
rechtbank, 

• (ii) de beoogd curator zich naar Nederlands recht voorafgaand aan de 
faillietverklaring moet laten leiden door de belangen van de gezamenlijke 
schuldeisers en door andere maatschappelijke belangen, zoals dat van het behoud 
van werkgelegenheid, en de beoogd rechter-commissaris hierop moet toezien,  

• (iii) de taken van de beoogd curator en de beoogd rechter-commissaris niet 
verschillen van die van de curator en de rechter-commissaris in faillissement, 

(vervolg op volgende slide) 
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Heiploeg HR-arrest (JAR 2020/125) 

De tweede vraag: 

• (iv) de overeenkomst op grond waarvan de onderneming overgaat en die tijdens 
een pre-pack is voorbereid, pas gesloten en uitgevoerd wordt nadat het 
faillissement is uitgesproken, 

• (v) de rechtbank bij het uitspreken van het faillissement ertoe kan overgaan een 
ander dan de beoogd curator of de beoogd rechter-commissaris te benoemen tot 
curator of rechter-commissaris, en 

• (vi) voor de curator en de rechter-commissaris dezelfde eisen van objectiviteit en 
onafhankelijkheid gelden die gelden voor een curator en rechter-commissaris in een 
faillissement waaraan geen pre-pack is voorafgegaan en zij, ongeacht de mate van 
hun betrokkenheid voorafgaand aan de faillietverklaring, op grond van hun 
wettelijke taak gehouden zijn te beoordelen of de voorafgaand aan de 
faillietverklaring voorbereide overgang van (een deel van) de onderneming in het 
belang is van de gezamenlijke schuldeisers, en indien zij deze vraag ontkennend 
beantwoorden, te beslissen dat die overgang geen doorgang zal vinden terwijl zij 
steeds bevoegd zijn om op andere gronden, bijvoorbeeld omdat andere 
maatschappelijke belangen, zoals het belang van werkgelegenheid, zich daartegen 
verzetten, te beslissen dat de voorafgaand aan de faillietverklaring voorbereide 
overgang van (een deel van) de onderneming niet zal plaatsvinden? 

 



Werknemersaanspraken bij faillissement 
 

 (ontslagvergoedingen/vakantiedagen/ 
wachtgeld) 
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Categorieën vorderingen (rangorde) 

Artikel 40 lid 2 Fw: 

Vanaf de dag der faillietverklaring zijn het loon en de met de 
arbeidsovereenkomst samenhangende premieschulden 
boedelschuld. 

 

• Boedelschulden zijn te onderscheiden van 
faillissementsschulden (preferent en concurrent) 

• Plus: een vordering kan ook niet-verifieerbaar zijn (Van 
Gelder Papier-arrest uit 1990) 
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Hof Den Haag 2 juni 2020 (X/RIAGG Rijnmond)  

ECLI:NL:GHDHA:202:977  

 

Casuspositie: 

1. Werkneemster is hoofd secretariaat, 28 jaar in dienst (leeftijd niet 
bekend)  

2. Zij kiest in reorganisatie voor vso met wachtgeldaanspraken (uit cao) en 
- in tegenstelling tot veel van haar collega's - niet voor vso met 
beëindigingsvergoeding (augustus 2014); 

3. Overeengekomen einddatum is 1 januari 2015, maar in november gaat 
RIAGG Rijnmond failliet en curator zegt op tegen 28 december 2014. 
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Hof Den Haag 2 juni 2020 (X/RIAGG Rijnmond)  

 

Vraag 1: Kan werkneemster 'switchen' naar de vso-regeling met 
ontslagvergoeding? 

 

Vraag 2: Zo nee, is sprake van een boedelschuld? 

 

Vraag 3: Zo nee, is dit een preferente of concurrente vordering? 

 



Arbeidsrecht en faillissement - 38 
 

'Switchen' na faillissement? 

 

Vraag 1: Kan werkneemster 'switchen' naar de vso-regeling met 
ontslagvergoeding? 

 

Nee. Hof haalt de Hoge Raad aan dat in zijn arrest van 23 maart 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:424, NJ 2018/290 (Credit Suisse/Jongepier q.q.) nog eens 
uitdrukkelijk herhaalde, dat het zgn. fixatiebeginsel onder meer meebrengt 
dat de rechtspositie van een schuldeiser "na het intreden van het faillissement 
niet te zijnen gunste mag worden gewijzigd en dat, voor zover er wel sprake 
is van een uitbreiding van die positie, de desbetreffende vordering van de 
schuldeiser alleen voor verificatie in aanmerking komt voor zover de boedel 
ten gevolge van het ontstaan daarvan is gebaat." 

 

Zou anders immers ten koste van andere schuldeisers gaan. Geen geslaagd 
beroep op 6:248 en/of 6:258 BW. 
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Boedelschuld? 

 

Vraag 2:  Is de wachtgeldaanspraak dan te kwalificeren als boedelschuld? 

 

HR 19 april 2013, JOR 2013/224, m.nt. Boekraad (Koot Beheer/Tideman 
q.q.):  
 
"Op grond van die wet [bedoeld is de Faillissementswet] zijn boedelschulden 
slechts die schulden die een onmiddellijke aanspraak geven jegens de 
faillissementsboedel hetzij ingevolge de wet, hetzij omdat zij door de curator 
in zijn hoedanigheid zijn aangegaan, hetzij omdat zij een gevolg zijn van een 
handelen van de curator in strijd met een door hem in zijn hoedanigheid na te 
leven verbintenis of verplichting.“ 
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Boedelschuld? 

Vraag 2:  Is de wachtgeldaanspraak dan te kwalificeren als  

boedelschuld? 

 

Hof: nee. 

 

• HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2907, UWV/Aukema 
q.q.: vakantiedagen zijn boedelschuld (in eerste categorie van 
Koot/Tideman) n.b. HR stelt ook vast: geen verplichting tot 
opname na faillissement. 

• Maar de in genoemd HR-arrest aan de orde zijnde aanspraak 
verschilt van die van de RIAGG-werkneemster: wachtgeld op 
grond van cao (of vso) is geen loon, want geen tegenprestatie 
voor bedongen arbeid. 
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Faillissementsvordering? 

Vraag 3:  Is de wachtgeldaanspraak dan te kwalificeren als 
faillissementsvordering (preferent of concurrent)? 

 

Hof ook hier: nee. 

 

• Hoofdregel: toekomstige vordering komt niet voor verificatie in 
aanmerking 

• Wachtgeld is een toekomstige vordering, nu deze afhankelijk was 
gesteld van verplichtingen als inschrijving werkzoekende, 
informatie te verstrekken, te solliciteren etc. Daarom ook niet op 
één lijn te stellen met Fokker 55+ uitspraak (of Amsterdam, 3 
februari 2000, JOR 2000/63). 
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Verschil preferent/concurrent? 

 

De niet aan de orde komende "vraag 4": wanneer preferent/concurrent? 

 

Loonaanspraken van vóór de faillissementsdatum vormen een 

faillissementsschuld, maar wel preferent, aldus artikel 3:288 sub e BW: 

 

 "Bevoorrecht is al hetgeen een werknemer over het lopende en het 
voorafgaande kalenderjaar in geld op grond van de arbeidsovereenkomst 
van zijn werkgever te vorderen heeft, alsmede de bedragen door de 
werkgever aan de werknemer in verband met de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst verschuldigd uit hoofde van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende de arbeidsovereenkomst. (onderstreping 
JvdP)" 
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Transitievergoeding 

Artikel 673c BW: 

 

“niet langer verschuldigd” bij faillissement en bij surseance 
 

• dus: ook al voor faillissement opeisbare, maar nog niet 
betaalde vergoeding is niet langer verschuldigd 

• Ook niet onder loongarantieregeling 

• Wel billijke vergoeding denkbaar? 

• levert ook geen preferente of concurrente vordering op, 
anders dan bijvoorbeeld de loonvordering (breuk met pre 
WWZ situatie) 

• Andere vergoedingen? Sociaal Plan? Exit-clausule? 



Einde presentatie 


