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INSOLVENTIE, HERSTRUCTURERING EN ZEKERHEDEN

Mr. E. (Eline) Cleijman1 en mr. A.D.M. (André) van Rijs2

Invloed van wetsvoorstel Wet 
overgang van onderneming 
in faillissement op de rechts-
positie van werknemers 2020-0097

Op 29 mei 2019 is het voorontwerp wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement in 
consultatie gegeven.3 Het doel van dit wetsvoorstel is om de rechtsonzekerheid die is ontstaan na het 
FNV/Smallsteps-arrest weg te nemen en tegemoet te komen aan het maatschappelijk onbehagen dat 
er bestaat omtrent de positie van werknemers bij een overname na faillissement. Wanneer dit 
 wetsvoorstel wet wordt, zal de huidige regelgeving inzake overgang van onderneming ook gelden in 
geval van faillissement. 

Kern van het wetsvoorstel betreft de introductie 
in het BW van een nieuwe regeling betreffende 
overgang van onderneming in faillissement. 
Deze wettelijke regeling heeft tot doel om een 
overgang van een tot de faillissementsboedel 
behorende onderneming te faciliteren en de 
 belangen van de betrokken werknemers daar 
meer bij te betrekken. De nieuwe regeling dient 
daarmee in de eerste plaats de belangen van de 
bij het faillissement betrokken schuldeisers en 
werknemers en berust op een afweging tussen 
die belangen. In dit artikel worden de 
 voornaamste wijzigingen die het wetsvoorstel 
Wet overgang van onderneming in faillissement 
met zich meebrengt behandeld en de gevolgen 
die dat heeft voor de rechtspraktijk, ten opzichte 
van de huidige wetgeving omtrent een overgang 
van onderneming. Tevens wordt aan de hand van 
arbeidsvoorwaarden, anciënniteit en de 
transitie vergoeding besproken in hoeverre dit 
wetsvoorstel de rechtspositie van werknemers 
na een doorstart in faillissement zou verbeteren.

Een faillissement brengt ingrijpende consequen
ties met zich mee voor de betrokken partijen, 
 onder meer voor werknemers. Een faillissement 
leidt voor werknemers in de meeste gevallen tot 
het verlies van hun baan en de kans is klein dat 

zij direct een nieuwe baan vinden met de 
 arbeidsvoorwaarden die zij wensen. Een 
faillisse ment wordt echter doorgaans niet 
 beschouwd als het einde van de onderneming. 
Vaak wordt er na een faillissement een doorstart 
gerealiseerd, waarbij de doorstarter een deel 
van het personeel van de gefailleerde onder
neming overneemt. Artikel 5 van de Europese 
Richtlijn 2001/23/EG (hierna: de Richtlijn), in 
 Nederland geïmplementeerd in artikel 7:666 
Burgerlijk Wetboek (BW), bepaalt dat de regels 
inzake overgang van onderneming ingeval van 
een faillissement in dat geval niet van toe passing 
zijn. Dit betekent dat geen rekening gehouden 
dient te worden met de beschermende 
 bepalingen uit het arbeidsrecht en de door
starter vrij is om te bepalen welke werknemers 
hij meeneemt. Een recent voorbeeld hiervan is 
de doorstart van Perrysport. De winkelketen 
werd voortgezet met aanzienlijk minder 
 personeel dan voorheen. Als gevolg hiervan 
 werden oudere werknemers ingeruild voor  jonge 
goedkope arbeidskrachten. In artikel 5 lid 2 van 
de Richtlijn wordt aan de lidstaten de optie 
 gegeven om de beschermende bepalingen uit de 
Richtlijn ook toe te passen in geval van 
 faillissement. In de Nederlandse praktijk wordt 
hier al enige tijd voor gepleit. Uiteindelijk ligt er 
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een wetsvoorstel dat het huidige recht volledig 
tracht te wijzigen en daarmee de positie van 
werknemers in faillissement probeert te 
 verbeteren. 

Overgang van onderneming onder de 
huidige wetgeving 
Werknemers worden beschermd tegen een 
achter uitgang als gevolg van een overgang van 
onderneming, zoals een ontslag of slechtere 
 arbeidsvoorwaarden. De beschermingsregels 
zijn opgenomen in titel 10 van boek 7 BW 
( artikelen 7:662 – 666a en 670, lid 8 BW). Deze 
bepalingen zijn gebaseerd op de Richtlijn. 
 Nederland heeft artikel 3 lid 1 van de Richtlijn 
opgenomen in artikel 7:663 BW en bepaalt dat 
de verkrijger de rechten en verplichtingen van 
de vervreemder ten aanzien van de betrokken 
werknemers volledig overneemt. Artikel 4 lid 1 
van de Richtlijn beschermt werknemers tegen 
ontslag op basis van een overgang van onder
neming, tenzij er sprake is van economische, 
technische of organisatorische redenen (hierna: 
ETOredenen) die leiden tot minder arbeids
plaatsen (artikel 7:670 lid 8 BW). 

Rechtspositie van werknemers bij over-
gang van onderneming

Individuele arbeidsvoorwaarden 
Ingevolge de hoofdregel neemt de verkrijger de 
rechten en verplichtingen van de vervreemder 
ten aanzien van de betrokken werknemers 
 volledig over. De rechten en verplichtingen die 
mee overgaan, zijn bijvoorbeeld het salaris, een 
dertiende maand, bonussen en onkosten en 
overwerkvergoedingen. Daarnaast gaan de  
uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende 
 schulden van de vervreemder aan de werk
nemer en nog niet opeisbare arbeidsvoor
waarden mee over. Zo kan bijvoorbeeld een 
reeds toegezegde salarisverhoging die op het 
moment van de overgang nog niet opeisbaar is, 
mee overgaan. Verder gaan de rechten en 
 verplichtingen die voortkomen uit een mogelijk 
concurrentiebeding mee over.4

Bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden
Soms is het lastig te bepalen of iets als een recht 
is aan te merken dat overgaat. De vraag die rijst 

is hoe met bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden 
omgegaan moet worden. Denk bijvoorbeeld aan 
een personeelskorting of een gratis parkeer
plaats op het bedrijfsterrein, maar ook een 
abonnement op de sportschool in de buurt. In 
het Astronarrest heeft het Hof ’sHertogenbosch 
uitspraak gedaan over de gevolgen van een over
gang van onderneming met betrekking tot 
 bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden.5 Het uit
gangspunt blijft dat ook deze arbeidsvoorwaarden 
overgaan, tenzij het voor de nieuwe werkgever 
onder bijzondere omstandigheden naar maat
staven van redelijkheid en billijkheid on
aanvaardbaar is exact hetzelfde arbeidsvoor
waardenpakket aan te bieden. Dit kan voorkomen 
indien de nakoming voor de nieuwe werkgever 
feitelijk onmogelijk is of de kosten voor  nakoming 
disproportioneel zijn. Tevens heeft het Hof 
 Amsterdam in zijn arrest van 18 oktober 2011 
geoordeeld dat het ter beschikking stellen van 
een leaseauto te kwalificeren is als een arbeids
voorwaarde.6 Dit wordt bevestigd door het Hof 
’sHertogenbosch in zijn uitspraak van  
27 december 2011 en de rechtbank Amsterdam 
in zijn uitspraak van 18 oktober 2018.7 In laatst
genoemde zaak ging het om de fusie van alle 
 lokale Rabobanken naar een Rabobank. De 
 regels ten aanzien van het recht op een lease
auto verschilden per lokale bank. De lease 
regeling van de Rabobank houdt in dat een 
werknemer recht heeft op een leaseauto, 
 wanneer hij jaarlijks meer dan 20.000 zakelijke 
kilometers per jaar rijdt. Als gevolg hiervan 
 ontnam de Rabobank een aantal werknemers 
hun leaseauto. Volgens de rechtbank is het 
 afstaan van de leaseauto te kwalificeren als een 
eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden 
en toetste de rechtbank of de Rabobank hier een 
beroep op kon doen. De rechtbank oordeelde dat 
hetgeen dat de Rabobank aanvoerde geen 
zwaarwichtig belang oplevert en werknemers 
derhalve hun recht op de leaseauto behouden. 
 
Anciënniteit & transitievergoeding
Anciënniteit betekent het aantal dienstjaren dat 
een werknemer op de teller heeft bij een 
 bepaalde werkgever. Dit wordt onder andere 
toegepast ter bepaling van de hoogte van de 
transitievergoeding en speelt een rol bij het 
vaststellen van de opzegtermijn en de ontslag
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volgorde ingevolge het afspiegelingsbeginsel. 
Tevens is anciënniteit regelmatig verbonden aan 
bijzondere arbeidsvoorwaarden, zoals een auto 
van de zaak of een dertiende maand. In de zaak 
Collino & Chiappero/Telecom Italia heeft het HvJ 
EG geoordeeld dat anciënniteit op zichzelf geen 
recht is in de zin van de Richtlijn en derhalve niet 
mee overgaat.8 Dat is anders wanneer deze 
 anciënniteit invloed heeft op bepaalde financiële 
rechten van werknemers. De verkrijger dient bij 
het berekenen van rechten van financiële aard, 
zoals de transitievergoeding of een salaris
verhoging rekening te houden met de arbeids
jaren die een werknemer heeft opgebouwd bij de 
vervreemder. Verder dient anciënniteit mee
genomen te worden indien deze relevant is voor 
het salaris van de werknemer en het niet 
 meenemen ervan zou leiden tot een lager salaris 
in vergelijking met zijn situatie voorafgaand aan 
de overgang.9 

Faillissementsprocedure en rechtspositie 
van werknemers
Ingevolge artikel 40 Faillissementswet (FW) is 
de curator gerechtigd arbeidsovereenkomsten 
met de werknemers van de gefailleerde onder
neming op te zeggen. Voor de opzegging heeft de 
curator enkel een voorafgaande machtiging van 
de rechtercommissaris nodig. Na de invoering 
van de WWZ kan de curator een arbeidsovereen
komst namelijk opzeggen zonder voorafgaande 
toestemming van het UWV of de kantonrechter. 
In de praktijk wordt deze machtiging doorgaans 
snel verleend. Tevens zijn de opzegverboden in 
de zin van artikel 7:670 BW niet van toepassing. 
Wel dient de curator de wettelijke opzegtermijn 
van zes weken in acht te nemen. Verder kunnen 
werknemers tijdens een faillissement gehouden 
zijn aan een eventueel concurrentiebeding. Dit 
brengt met zich mee dat een werknemer  beperkt 
kan worden om na het faillissement op gelijke 
wijze werkzaam te zijn bij een andere onder
neming. Wel hebben werknemers op grond van 
artikel 61 tot en met 68 WW recht op dertien 
 weken achterstallig loon, ook wel de 
loongarantie regeling genoemd. Bovendien 
 kunnen werknemers aanspraak maken op 
 vakantiegeld, vakantiebijslag en aan derden 
 verschuldigde betalingen zoals pensioen fondsen 
en verzekeraars voor de duur van ten hoogste 

een jaar voorafgaande aan de dag van de 
 opzegging. Tot slot is op grond van artikel 7:773c 
lid 1 BW niet langer een transitievergoeding 
 verschuldigd, indien de onderneming in staat 
van faillissement is verklaard. Duidelijk is dat 
een faillissement ingrijpende consequenties 
heeft voor werknemers die werkzaam zijn bij 
een gefailleerde onderneming en hun rechten 
daarbij zeer summier zijn. 

Pre-pack & het Smallsteps-arrest
In de Nederlandse praktijk is de afgelopen jaren 
een bijzondere vorm van doorstarten ontstaan, 
waarbij een doorstart vanuit faillissement wordt 
voorbereid voorafgaand aan de faillietverklaring. 
Sinds de opkomst van de zogenaamde prepack 
is er veel discussie ontstaan over deze  procedure. 
Wanneer een doorstart wordt voorbereid   
middels een prepack genieten werknemers 
geen  arbeidsrechtelijke bescherming. Vanuit in
solventierechtelijk perspectief wordt dit als een 
voordeel beschouwd ten aanzien van een 
 reorganisatie buiten faillissement, waarbij 
werknemers worden beschermd tegen een te 
eenvoudig ontslag. Tegelijkertijd bestaat er van
uit arbeidsrechtelijk hoek de vrees voor mogelijk 
misbruik van het faillissementsrecht. De 
 prepack kan derhalve worden ingezet als 
 middel om eenvoudig van personeel af te  komen. 
Bovendien wordt de prepack door enkele  auteurs 
gezien als een instrument om de onderneming op 
een snelle en goedkope manier voort te zetten. 
Op 22 juni 2017 heeft het HvJ EU  antwoord 
 gegeven op de vraag of de beschermings regels 
uit de Richtlijn bij een overgang van onderneming 
in faillissement, die is voorbereid middels de 
 prepack methode, van toepassing zijn (zie ook 
het vorige artikel in deze rubriek).10 Volgens het 
HvJ EU is de uitzonderingsregel enkel van 
 toepassing indien er aan drie cumulatieve voor
waarden wordt voldaan. De voorwaarden houden 
in dat:
1. De vervreemder ten tijde van de overname 

verkeerd in een faillissementsprocedure of 
soortgelijke insolventieprocedure;

2. de procedure is ingeleid met de bedoeling het 
vermogen van de vervreemder te liquideren; 

3. en er een bevoegde overheidsinstantie 
 betrokken is die toezicht houdt op de proce
dure. 



 Nummer 6
Pagina 26 26 juni 2020

Gebleken is dat het arrest van het HvJ EU 
 onduidelijkheid en rechtsonzekerheid met zich 
mee brengt. Dit heeft met name betrekking op 
de tweede voorwaarde. Uit deze voorwaarde is 
op te maken dat het doel waarmee de procedure 
is ingeleid, bepalend is voor de  arbeidsrechtelijke 
positie van werknemers. Het HvJ EU maakt 
 onderscheid tussen de procedure die is ingeleid 
met het doel het vermogen van de vervreemder 
te liquideren enerzijds, en de procedure  
die  gericht is op de voortzetting van de 
 onder nemingsactiviteiten anderzijds. Uit het 
Smallstepsarrest is op te maken dat het daarbij 
gaat om de intentie van de procedure en niet om 
het doel op zichzelf. Wat de intentie van de 
 procedure is, dient steeds beoordeeld te worden 
middels specifieke omstandigheden. Dit heeft 
tot gevolg dat de positie van werknemers bij een 
overgang van onderneming in een insolventie
procedure niet voorspelbaar is. Dit brengt dan 
ook rechtsonzekerheid met zich mee.

Wetsvoorstel Wet overgang van onder-
neming in faillissement
De kern van het wetsvoorstel is een nieuwe 
 wettelijke regeling inzake een overgang van 
 onderneming in faillissement. Het doel van deze 
wettelijke regeling is om een overname van een 
onderneming die failliet is en tot de boedel  behoort 
te faciliteren en daarbij meer rekening te houden 
met de belangen van de betrokken werknemers. 
Er wordt in het wetsvoorstel zoveel mogelijk 
 aansluiting gezocht bij de huidige  regelgeving 
 betreffende overgang van  onder neming  
(artikelen 7:662 – 666a en 670 lid 8 BW). 

Alle werknemers van rechtswege mee over met 
behoud van arbeidsvoorwaarden
De belangrijkste wijziging bij het wetsvoorstel is 
dat bij een overgang van onderneming in 
faillisse ment alle werknemers die bij de 
 vervreemder in dienst zijn van rechtswege mee 
over gaan op de verkrijger, met behoud van 
 arbeidsvoorwaarden (artikel 7:663 en artikel 7:666 
lid 2 (nieuw) BW). Het voorgestelde artikel 7:666 lid 
1 BW bepaalt dat, wanneer de curator op basis van 
artikel 40 FW de arbeidsovereenkomst heeft 
 opgezegd, de verkrijger alle werknemers een 
nieuwe arbeidsovereenkomst moet aanbieden 

onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als die bij 
de gefailleerde werkgever.11

Uitzonderingsregel – bedrijfseconomische 
omstandig heden
Op de voorgaande regeling bestaat een belang
rijke uitzondering. Als voorzienbaar is dat  binnen 
26 weken na de overname banen zullen  vervallen 
ten gevolge van bedrijfseconomische omstandig
heden is de nieuwe werkgever niet verplicht alle 
werknemers een arbeidsovereenkomst aan te 
bieden. In de Memorie van Toelichting is aan
gegeven dat bedrijfseconomische omstandig
heden vergelijkbaar zijn met ETOredenen in de 
zin van artikel 4 lid 1 van de Richtlijn. Bij 
 bedrijfseconomische omstandigheden kan 
 volgens de wetgevers gedacht worden aan een 
situatie die financieel onhoudbaar is, een ver
huizing, of minder werk wegens verlies van 
klanten. De nieuwe werkgever zal moeten aan
tonen dat er sprake is van objectieve bedrijfs
economische omstandigheden die het nood
zakelijk maken om maatregelen te treffen voor 
een doelmatige bedrijfsvoering, wanneer er 
sprake is van bedrijfseconomische omstandig
heden die leiden tot verlies van arbeids
plaatsen.12  

Selectie werknemers
Onder de huidige wetgeving kan de nieuwe 
werkgever na een overname in faillissement het 
personeel willekeurig selecteren, aangezien er 
geen vaste selectiemethode bestaat. Wanneer er 
als gevolg van bedrijfseconomische omstandig
heden arbeidsplaatsen vervallen, moet bepaald 
worden welke werknemers de nieuwe werk
gever wel of niet mee over neemt. In een 
 ministeriële regeling die het voorontwerp omvat, 
worden nadere regels gesteld over de selectie
methode (artikel 7:666b lid 8 BW). De nieuwe 
regeling tracht het selectieproces transparant te 
maken. Er worden twee methoden voorgesteld 
aan de hand waarvan het selectieproces moet 
plaatsvinden. De eerste methode is de 
inspiegelings methode. Deze methode is te 
 vergelijken met het afspiegelingsbeginsel na 
ontslag op basis van bedrijfseconomische 
 omstandigheden, maar dan omgekeerd. Bij de 
toepassing van de inspiegelingsmethode wordt 
er een brandbreedte van 10% gehanteerd. De 
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verkrijger mag maximaal 10% van de werk
nemers die voor een dienstverband in aan
merking komen buiten beschouwing laten. Dit 
brengt onder meer met zich mee dat de 
 verkrijger werknemers die bovengemiddeld 
presteren kan behouden. Verder is de verkrijger 
bij de toepassing van de inspiegelingsmethode 
verplicht alle werknemers te betrekken, dus ook 
langdurige zieke werknemers.

De tweede methode die toegepast kan worden is 
de alternatieve objectieve selectiemethode. 
 Echter, is deze methode enkel geoorloofd mits 
de rechtercommissaris hiervoor toestemming 
geeft. De verkrijger dient aan de rechter 
commissaris een ondernemingsplan voor te 
 leggen waarin hij aannemelijk maakt dat het 
toepassen van deze methode noodzakelijk is om 
ook na de overname een doelmatige onder
neming te kunnen voeren. Ook dient hij aan te 
tonen dat selectiecriteria die zijn voorgesteld 
 objectief zijn. Verder moeten de selectiecriteria 
eenduidig, transparant en proportioneel zijn, 
meetbaar en controleerbaar zijn en op alle 
werknemers die een arbeidsovereenkomst 
 hadden met de gefailleerde werkgever op 
 dezelfde wijze worden toegepast.13

Een werknemer kan zich tot de kantonrechter 
wenden indien hij na de overname stelt dat hij 
ten onrechte geen arbeidsovereenkomst aan
geboden heeft gekregen bij de nieuwe werkge
ver als gevolg van een onjuiste toepassing van de 
inspiegelingsmethode of de alternatieve 
selectie methode. De werknemer kan eisen dat 
de verkrijger hem alsnog een arbeidsovereen
komst moet aanbieden met ingang van de datum 
van overgang of een door de kantonrechter te 
bepalen datum of aan hem een billijke  vergoeding 
te betalen. Hierbij is aansluiting gezocht bij de 
bepaling in artikel 7:682 lid 1 BW.14

Verval concurrentiebeding
Onder de huidige wetgeving leidt faillissement 
van de onderneming en als gevolg daarvan de 
opzegging van het dienstverband niet auto
matisch tot verval van het concurrentiebeding. 
Het is van belang dat een werknemer die na 
overname in faillissement geen nieuwe arbeids
overeenkomst krijgt aangeboden bij de  verkrijger 

zo spoedig mogelijk een nieuwe baan kan vinden 
zonder dat hij beperkt wordt in zijn vrijheid. 
Daarom wordt in de Memorie van Toelichting 
voorgesteld aan artikel 7:653 BW een zesde lid 
toe te voegen, waarin is bepaald dat een 
concurrentie beding automatisch vervalt.15

Conclusie 
Het wetsvoorstel Wet overgang van onder neming 
in faillissement leidt naar onze mening tot vele 
verbeteringen. De optie om de beschermings
regels inzake overgang van onderneming ook 
van toepassing te verklaren in faillissement doet 
recht aan de beschermingsgedachte die ten 
grondslag ligt aan het arbeidsrecht. Het heeft 
jaren geduurd voordat deze koerswijziging is 
omarmd. Niet iedereen is blij hiermee, het zal 
nog meer tijd en geld vergen om bij faillissement 
een bedrijf over te nemen als het personeel in 
dienst zal komen van de verkrijger.

Het feit dat de verkrijger alle werknemers, nadat 
hun dienstverband ex artikel 40 FW is opgezegd, 
een arbeidsovereenkomst moet aanbieden die 
ingaat op het moment van de overgang, is een 
verandering die positief is voor de werknemers 
die met ontslag bedreigd worden bij faillisse
ment. De nieuwe werkgever is daarbij gehouden 
aan de arbeidsvoorwaarden die golden tussen 
de werknemer en de gefailleerde werkgever. 
Deze wijziging zal ervoor zorgen dat de werk
nemers die ten gevolge van de overgang in dienst 
treden bij de verkrijger beschermd worden  tegen 
een achteruitgang van hun rechtspositie. Zoals 
naar voren is gekomen brengt het wetsvoorstel 
met zich mee dat werknemers die mee overgaan 
hun individuele arbeidsvoorwaarden, anciën
niteit en daaraan verbonden transitievergoeding 
behouden. Werknemers hebben recht op het 
 behoud van zaken als een dertiende maand en 
vakantiegeld. In beginsel geldt dit ook voor 
 bedrijfsgebonden voorwaarden zoals bijvoor
beeld een abonnement op de sportschool in de 
buurt. Tevens wordt het rijden van een leaseauto 
aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde die 
 vatbaar is voor overgang en bovendien na de 
overgang niet zomaar gewijzigd kan worden. In 
de Memorie van Toelichting is geen duidelijkheid 
gegeven over de voorgestelde regeling ten aan
zien van werknemers die na de overgang niet in 
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dienst treden bij de nieuwe werkgever als gevolg 
van bedrijfseconomische omstandigheden. Om 
die reden pleiten we meer duidelijkheid te 
 verschaffen over het recht op transitie
vergoeding. Deze vergoeding zou overgenomen 
kunnen worden door het UWV middels de loon
garantiereling of door het mogelijk opnieuw 
doen ontstaan van het recht op transitie
vergoeding.

Indien binnen 26 weken na de overgang voor
zienbaar is dat arbeidsplaatsen zullen vervallen 
als gevolg van bedrijfseconomische omstandig
heden, is de verkrijger niet verplicht alle werk
nemers over te nemen. Dat de wetgever heeft 
gekozen voor een uitzonderingsregel is naar 
mijn mening volkomen begrijp, gezien het feit 
dat het van belang is dat doorstarts plaats 
 kunnen blijven vinden. Wanneer vaststaat dat 
 arbeidsplaatsen komen te vervallen als gevolg 
van bedrijfseconomische omstandigheden, is de 
verkrijger verplicht de zogeheten inspiegelings
methode of een alternatieve objectieve selectie
methode te hanteren aan de hand waarvan 
 bepaald moeten worden in welke volgorde werk
nemers overgaan. Dit is een goede toevoeging. 
De voorgestelde selectiemethodes zorgen 
 ervoor dat het zogenaamde ‘cherry picken’ 
wordt voorkomen en ook zwakkere of oudere 
werknemers beschermd worden.

Het automatisch vervallen van het concurrentie
beding is ook positief. In de praktijk zal er daarin 
weinig veranderen, aangezien uit de juris
prudentie blijkt dat werknemers na een ontslag 
als gevolg van faillissement beperkt aan een 
concurrentiebeding gehouden werden. 

Vanuit insolventierechtelijk perspectief bestaat 
de vrees dat het wetsvoorstel de kans op een 
succesvolle doorstart aanzienlijk kleiner maakt 
en het behoud van arbeidsplaatsen na faillis
sement zal afnemen. Er wordt gewezen op de 
toename van het aantal verplichtingen en  hogere 
kosten die de voorgestelde wetgeving als gevolg 
zal hebben. Indien er wel een doorstart 
 gerealiseerd wordt, wordt verwacht dat deze 
 hogere kosten ten koste gaan van de koopprijs 

en er dus minder geld voor de crediteuren 
 overblijft. Dit zijn geen verbazingwekkende 
 reacties, gezien het feit dat doorstarters nu alle 
vrijheid hebben. Is dat rechtvaardig? Naar onze 
mening niet.

Gelet op het bovenstaande kan de conclusie 
 worden getrokken dat de voorgestelde wet
geving de positie van werknemers in faillis
sement aanzienlijk zal verbeteren. In het wets
voorstel worden de rechten van werknemers in 
insolventie aanzienlijk uitgebreid en wordt 
 daarvoor een wettelijke basis gecreëerd. De Wet 
overgang van onderneming in faillissement zou 
een einde kunnen maken aan de onzekerheid die 
is ontstaan na het Smallstepsarrest en de 
 ontstellend zwakke positie van werknemers in 
faillissement. Tot slot is een tijdige behandeling 
van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer nood
zakelijk in verband met de naderende 
 parlementsverkiezingen. Door een wisseling van 
kabinet is de kans aanwezig dat het wetsvoorstel 
niet aangenomen zou worden. Gezien het feit dat 
het wetsvoorstel de positie van werknemers bij 
overgang van onderneming bij faillissement 
 positief zou gaan veranderen, is het daarom te 
hopen dat het wetsvoorstel spoedig naar de 
Tweede Kamer zal worden gestuurd.
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