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34218
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van
een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en
vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van
rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 21 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I, onderdelen E en I
9 (Recourt en Tanamal) dat regelt dat een vertegenwoordiger van de werknemers zal
worden benoemd als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers die door de
rechtbank wordt ingesteld bij de faillietverklaring alsmede dat ingeval bij de onderneming
een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, de rechtbank bij
de aanwijzing van een beoogd curator als voorwaarde stelt dat deze ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging bij de ‘stille voorbereidingsfase’ voorafgaand aan het
faillissement wordt betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet
De impact van een faillissement voor werknemers is over het algemeen groter dan voor
andere schuldeisers. Om die reden en als extra waarborg tegen misbruik achten de
indieners het van het grootste belang dat werknemers worden betrokken bij de
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voorbereiding van het faillissement en dat zij in het faillissement advies kunnen uitbrengen
aan de curator over een verkoop en doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen.
Indieners stellen met het oog daarop ten aanzien van de ‘stille voorbereidingsfase’ het
volgende voor. Het vierde lid van het voorgestelde artikel 363 van de Faillissementswet
wordt aangepast. Bepaald wordt dat wanneer er bij de onderneming een
ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, de rechtbank bij de
aanwijzing van een beoogd curator als voorwaarde stelt dat deze ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging bij de ‘stille voorbereidingsfase’ voorafgaand aan het
faillissement wordt betrokken, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet.
Om de stilte die nodig is om het faillissement goed te kunnen voorbereiden, te kunnen
behouden, geldt daarbij voor de leden van de ondernemingsraad of de
personeelsvertegenwoordiging een verplichting tot geheimhouding van alles dat zij in die
fase vernemen.
Daarnaast wordt voor de faillissementsfase geregeld dat een vertegenwoordiger van de
werknemers zal worden benoemd als lid van de voorlopige commissie van schuldeisers die
door de rechtbank wordt ingesteld bij de faillietverklaring. Is bij de door de schuldenaar
gedreven onderneming een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging
ingesteld, dan benoemt de rechtbank in ieder geval een vertegenwoordiger van deze
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging als lid van de voorlopige commissie
van schuldeisers. De vertegenwoordiger van de werknemers kan de curator vervolgens via
de commissie van schuldeisers adviseren over de verkoop van bedrijfsonderdelen ten
behoeve van een doorstart en kan daartoe alle relevante (financiële) informatie raadplegen
en de curator op elk moment vragen nadere inlichtingen te verschaffen (ingevolge de
artikelen 76 en 77 Faillissementswet). Dit wordt geregeld door aan het slot van artikel 74,
tweede lid, Faillissementswet (nieuw) twee volzinnen toe te voegen.
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS,
Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA.

Artikel I, onderdeel I
8 (Van Wijngaarden) dat regelt dat ondernemingen de statutaire en reglementaire vrijheid
behouden om via statuten of andere rechtsgeldige reglementen zelf te bepalen dat en op
welke wijze de aandeelhouders worden betrokken bij de stille voorbereiding van een
faillissement
Indiener stelt voor het zesde lid van het voorgestelde artikel 363 van de Faillissementswet
deels te schrappen, omdat de huidige bepaling een totaalverbod bevat dat de statutaire
vrijheid van ondernemers aan banden legt om af te spreken dat mede-eigenaren van de
onderneming worden betrokken bij de aanwijzing van de beoogd curator en zodoende bij
de stille voorbereiding van een faillissement van «hun» onderneming. Indiener
onderschrijft het uitgangspunt van het wetsvoorstel dat het verzoek tot aanwijzing van een
beoogd curator niet hoeft te worden goedgekeurd door de aandeelhouders en/of algemene
vergadering, omdat dit inherent is aan de stille voorbereiding van een faillissement en de
daarbij horende aanwijzing van een beoogd curator. Indiener kan zich echter voorstellen
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dat er ook situaties kunnen zijn waarin het bij het karakter of de overtuiging van een
onderneming past dat de aandeel-houders juist wel worden betrokken bij de stille
voorbereiding van een faillissement, bijvoorbeeld een familiebedrijf of een bedrijf met een
beperkte kring van aandeelhouders. Met dit amendement behouden ondernemingen de
statutaire en reglementaire vrijheid om via statuten of andere rechtsgeldige reglementen
zelf te bepalen dat en op welke wijze de aandeelhouders worden betrokken bij de stille
voorbereiding van een faillissement. Dit amendement voorziet eveneens in een oplossing
voor de situatie waarin een moedermaatschappij zich garant stelt voor de schulden van
haar dochtermaatschappij (via een zogenoemde 403-verklaring). Aangezien de aanwijzing
van een beoogd curator van invloed kan zijn op de schuldpositie van de
dochtermaatschappij waarvoor de moedermaatschappij zich garant heeft gesteld, zou het
voor de hand liggen dat die moedermaatschappij, in de hoedanigheid van aandeelhouder
van de dochtermaatschappij, enige betrokkenheid heeft bij de aanwijzing daarvan en dat
ook statutair kan regelen.
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep
Bontes/Van Klaveren.

Invoeging Artikel IIA
10 Amendement van de leden Van Wijngaarden en Recourt dat een evaluatiebepaling
behelst
Gelet op de omvang van voorliggende wetswijziging en het belang hiervan voor
werknemers, leveranciers, investeerders, ondernemers en de economie als geheel ligt het
in de rede deze wet te evalueren. Dit amendement behelst daarom een evaluatiebepaling,
inhoudende dat de Minister binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet een
evaluatie van de wet aan de Staten-Generaal zendt. De evaluatie gaat in ieder geval in op
de vraag of de doelstellingen van deze wet zijn behaald alsmede op de effecten van deze
wet op het ondernemersklimaat, op de positie van werknemers en op de vragen of het
kennisniveau van curatoren voldoet en of het zogenaamde «testen» van de markt
succesvol en zo eerlijk mogelijk verloopt.
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS,
Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA
en de PVV.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Invoeging Artikel IIA
13 (Gesthuizen) dat regelt dat de bepalingen inzake rechten van werknemers bij overgang
van een onderneming wel van toepassing zijn bij de overgang van een onderneming
ingeval de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de
boedel behoort, ingeval sprake is van een doorstart na een faillissement waarbij een
gelieerde partij 15% of meer van het geplaatste kapitaal van de verkrijger verschaft
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Dit amendement regelt dat de bepalingen inzake rechten van werknemers bij overgang van
een onderneming wel van toepassing zijn bij de overgang van een onderneming ingeval de
werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort,
indien (a) in de drie maanden voorafgaand aan de faillietverklaring een of meer personen
zijn aangewezen die in geval van faillietverklaring worden aangesteld als curator (het
voorgestelde artikel 363 van de Faillissementswet) en (b) een of meer
groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 1 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
van de werkgever en personen of rechtspersonen die een derde of meer verschaffen van
het geplaatste kapitaal van de werkgever of een groepsmaatschappij van de werkgever bij
de overgang van de onderneming 15% of meer van het geplaatste kapitaal van de
verkrijger verschaffen. Met dit amendement wil indiener de mogelijkheid tot misbruik of
handig gebruik van het flitsfaillissement met het doel om makkelijker of sneller van
personeel af te komen verder verkleinen door de bepalingen die werknemers beschermen
bij een overname van toepassing te verklaren op een doorstart na een faillissement waarbij
een gelieerde partij 15% of meer van het geplaatste kapitaal van de verkrijger verschaft.
De regering heeft een aantal waarborgen opgenomen om misbruik te voorkomen bij
verkoop na een faillissement waarbij een gelieerde partij een belang heeft. Indiener is
echter van mening dat er meer mogelijk is om de werknemersrechten beter te borgen om
niet alleen misbruik, maar ook handig gebruik van een flitsfaillissement te voorkomen.
Door de bepalingen die werknemers beschermen bij een overname of een surseance van
betaling ook van toepassing te verklaren bij de doorstart na een faillissement waarbij een
gelieerde partij 15% of meer van het geplaatste kapitaal van de verkrijger verschaft, zijn
de werknemersrechten wat indiener betreft optimaal gewaarborgd. Hiermee wordt tevens
tegemoetgekomen aan één van de conclusies uit het onderzoek van de Vrije Universiteit
van Amsterdam, dat gehouden is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Daaruit bleek onder andere dat in alle onderzochte landen het
uitgangspunt wordt gehanteerd dat bij een overdracht van de onderneming uit
faillissement de regels van overgang geheel of gedeeltelijk van toepassing kunnen zijn.
Indiener wil hieraan met dit amendement tegemoetkomen en is van mening dat hiermee
werknemersrechten bij flitsfaillissement zo optimaal mogelijk zijn gewaarborgd en niet
alleen misbruik, maar ook handig gebruik van flitsfaillissementen wordt voorkomen.
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV.

Moties
11  14 (Gesthuizen en Van Nispen) over het verplicht stellen van een voorziening voor
consumenten bij faillissement
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS en de Groep
Kuzu/Öztürk.

