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Medezeggenschap werknemers. Adviesrecht
ondernemingsraad. Faillissement.

Ondernemingsrecht. Geldt adviesrecht on-
dernemingsraad (art. 25 WOR) ook tijdens
faillissement? Verkoop activa (art. 176 Fw) al
dan niet in kader van doorstart; instand-
houding en voortzetting onderneming. Ko-
men de kosten van de procedure ingevolge
art. 22 WOR voor rekening van de boedel?

[WOR art. 22, 25, 36 lid 2; Fw art. 176]

Het aan de ondernemingsraad toekomende adviesrecht van art. 25
WOR ziet in beginsel niet op (besluiten tot) verkoop van goederen
op de voet van art. 176 Fw en op (besluiten tot) ontslag van
werknemers op de voet van art. 40 Fw, ook niet als zodanige ver-
koop of zodanig ontslag tot gevolg heeft dat de onderneming wordt
beëindigd. De handelingen van de curator zijn dan gericht op li-
quidatie van het (ondernemings)vermogen, waartoe de Faillisse-
mentswet hem bevoegd maakt, en de door het adviesrecht van
art. 25 WOR beschermde belangen moeten in een dergelijk geval
wijken voor de belangen van de schuldeisers bij een voortvarende en
voor de boedel zo voordelig mogelijke afwikkeling.
Indien echter de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een
voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming door de-
zelfde of een andere entiteit, waarbij het vooruitzicht bestaat van
behoud van arbeidsplaatsen, is een daarop gericht besluit advies-
plichtig op grond van art. 25 lid 1 WOR (bijvoorbeeld onderdeel a of c).
Voorts verdient opmerking dat de voorschriften die zijn gesteld bij of
krachtens de WOR, niet in alle gevallen verenigbaar zijn met het
faillissement van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de on-
derneming in stand houdt, zodat zij dan niet of niet onverkort kunnen
worden toegepast. Zo mag de curator afwijken van de formele ver-
eisten die art. 25 lid 2-6 WOR stelt in verband met de advisering door
de ondernemingsraad als de omstandigheden van het geval dit vergen.
De ondernemingsraad en de curator dienen zich bij de verwezenlijking
van de doeleinden van de WOR als zodanig jegens elkaar te gedragen
naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
Uit het voorgaande volgt dat onjuist is het oordeel van de Onder-
nemingskamer dat het adviesrecht van de ondernemingsraad in
beginsel niet geldt in de situatie dat de onderneming failliet is
verklaard. Datzelfde geldt voor haar oordeel dat voor de toepasse-
lijkheid van het adviesrecht van de ondernemingsraad ten minste is
vereist dat de curator de onderneming voortzet. Voorts wordt te-
recht geklaagd dat de enkele omstandigheden dat de leveranties
aan de franchisenemers zijn stopgezet en dat de curator zich heeft
beperkt tot het uitvoering geven aan het biedingsproces en de af-
wikkeling van de boedel, ontoereikend zijn voor het oordeel dat de
curator de onderneming niet in stand heeft gehouden in de zin van
de WOR. De klachten van de onderdelen 1 en 2 slagen derhalve.

de ondernemingsraad van DA Retailgroep B.V. en van Retail
Shared Service Centre B.V.,
gevestigd te Zwolle,
verzoeker tot cassatie,
advocaten: mr. J.P. Heering en mr. F.M. Dekker,
tegen
1.DA Retailgroep B.V.
gevestigd te Amsterdam,
2. Retail Shared Service Centre B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
3. mr. Joris Lensink, in zijn hoedanigheid van curator van ver-
weersters 1 en 2,
kantoorhoudende te Amsterdam,
verweerders in cassatie,
niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de OR respec-
tievelijk DA Retailgroep, Retail SSC en de curator en gezamen-
lijk als DA Retailgroep c.s.

Conclusie van de Advocaat -Generaal :

Centraal staat de reikwijdte van adviesverplichtingen op grond
van de Wet op de ondernemingsraden. Gelden deze ook in een
faillissement en strekken zij zich uit tot de in deze zaak door de
curator van DA Retailgroep c.s. voorgenomen activatransactie
in verband met een overdracht van de bedrijfsactiviteiten? De
Ondernemingskamer beantwoordt deze vraag in uitgangspunt
ontkennend en ziet in casu ook geen reden voor een uitzonde-
ring. De Ondernemingsraad van DA komt daartegen in cassa-
tie op.

1 Fe i ten
1.1 De volgende feitenweergave is ontleend aan rov. 2.1-2.14 van
de bestreden beschikking van de Ondernemingskamer van het
Gerechtshof Amsterdam (hierna: de Ondernemingskamer of
OK) van 26 mei 2016.
1.2 DA Retailgroep B.V. (hierna: DA Retailgroep) is een groot-
handel in farmaceutische producten, parfums en cosmetica.
Zij hield zich volgens haar inschrijving in het handelsregister
bezig met het ontwikkelen en exploiteren van en adviseren over
winkelformules, dienstverlening aan drogisten en exploitatie
van drogisterijbedrijven. Retail Shared Service Centre B.V.
(hierna: Retail SSC) hield zich onder meer bezig met dienstver-
lening aan drogisten, het sluiten van franchise- en samenwer-
kingsovereenkomsten met zelfstandige ondernemers en het
samenwerken met die ondernemers bij de exploitatie van fran-
chiseformules, waaronder de DA drogisterij-formule. DA Hol-
ding B.V. (hierna: DA Holding) is aandeelhoudster van beide
vennootschappen.
1.3 De OR is ingesteld voor DA Retailgroep en Retail SSC. In
zijn reglement is onder meer geregeld dat de OR beslist bij ge-
wone meerderheid van stemmen.
1.4 In de loop van 2015 zijn er tussen DA Holding en Holland
Pharma B.V. (hierna: Holland Pharma), onderdeel van het Mo-
sadex-concern (hierna: Mosadex), gesprekken gevoerd over de
overname van (delen van) de activiteiten van DA Retailgroep.
Die gesprekken hebben toen niet tot resultaat geleid. Per 1 okto-
ber 2015 is [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]) benoemd tot
bestuurder van DA Holding; hij is per die datum ook enig be-
stuurder van DA Retailgroep en van Retail SSC.
1.5 Tijdens het najaar van 2015 is een onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om de voorraden van DA Retailgroep te verkopen
aanHolland Pharma teneinde de liquiditeit van DARetailgroep
te versterken.
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1.6 Op 23 december 2015 heeft de rechtbank Amsterdam zowel
aan DA Retailgroep als aan Retail SSC voorlopig surseance van
betaling verleend, telkens met benoeming van mr. J. Lensink
(hierna: mr. Lensink) tot bewindvoerder en mr. W.F. Korthals
Altes tot rechter-commissaris (hierna: de rechter-commissaris).
1.7 De huisbankier (hierna: de bank) van DA Retailgroep en Re-
tail SSC was pandhouder van nagenoeg alle activa van DA Re-
tailgroep en Retail SSC en heeft de bewindvoerder laten weten
in geval van faillissement tot uitwinning van haar pandrechten
over te willen gaan.
1.8 De bewindvoerder heeft op 24 december 2015 met vertegen-
woordigers van de bank, Mosadex en andere partijen gesprek-
ken gevoerd over een mogelijke doorstart van de activiteiten.
Twee partijen, waaronder Mosadex, hebben toen een indica-
tieve bieding gedaan, waarna met beide partijen verder is on-
derhandeld. Vervolgens is op 27 december 2015 in totaal een
twaalftal mogelijk belangstellende partijen aangeschreven en
uitgenodigd een boekenonderzoek te doen op 28 december
2015, waarbij te kennen is gegeven dat uiterlijk om 17.00 uur
die dag een eventuele bieding zoumoeten zijn uitgebracht. Vijf
partijen hebben van de gelegenheid boekenonderzoek te ver-
richten gebruik gemaakt; twee daarvan (waaronder opnieuw
Mosadex/NDS) hebben binnen de gestelde termijn een bod ge-
daan. NDS is een (klein)dochteronderneming van Holland
Pharma en daarmee eveneens onderdeel van Mosadex.
1.9 Bij vonnissen van 29 december 2015 zijn de voorlopig ver-
leende surseances ingetrokken en zijn de faillissementen uitge-
sproken van DA Retailgroep en Retail SSC,met benoeming van
mr. Lensink tot curator in beide faillissementen. Hoewel het
andere bod een iets hogere koopprijs voor de activa inhield,
heeft de curator onder meer uit overwegingen van werkgele-
genheid van de betrokken werknemers met toestemming van
de rechter-commissaris gekozen voor het bod van NDS (hierna:
de activatransactie).
1.10 Een brief van diezelfde datum van [betrokkene 1] aan deme-
dewerkers houdt onder meer het volgende in:
‘‘Zojuist heb ik u mondeling geı̈nformeerd over het faillisse-
ment van DA Retailgroep B.V. en Retail Shared Service Centre
BV. en de consequenties hiervan. (...) Het uitspreken van dit
faillissement betekent dat uw arbeidsovereenkomst zal worden
opgezegd. U ontvangt hierover een brief van de curator. Tegelij-
kertijd bewerkstelligen we op dit moment een doorstart met
Nederlandse Drogisterij Service B.V. Vanuit Nederlandse Dro-
gisterij Service B.V. worden de bedrijfsactiviteiten van DA Re-
tailgroep B.V., (...) en Retail Shared Service Centre B.V. voortge-
zet. Dit gebeurt onder mijn leiding. Ondanks het feit dat er
sprake is van een doorstart zullen er helaas arbeidsplaatsen ver-
loren gaan. We streven er naar het merendeel van de arbeids-
plaatsen te behouden. (...)’’
1.11 De curator heeft na verkregen machtiging van de rechter-
commissaris de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers
van DA Retailgroep en Retail SSC opgezegd met inachtneming
van de geldende opzegtermijnen.
1.12 De mondelinge afspraken van 29 december 2015 met be-
trekking tot de activatransactie zijn vastgelegd in een overeen-
komst die op 8 januari 2016 door de curator, NDS en de bank
is ondertekend.
1.13 Naar aanleiding van het verzoek van de ORDAdaartoe heeft
de curator hem op 13 januari 2016 op hoofdlijnen geı̈nformeerd
over (het besluit tot) de overdracht van de bedrijfsactiviteiten
aan NDS.
1.14 Bij schrijven van diezelfde datum heeft mr. Lelijveld na-
mens de OR de curator ervan in kennis gesteld dat de OR kos-
ten zou gaan maken voor juridische bijstand en de curator ver-
zocht te bevestigen dal hij die kosten als boedelschuld zou be-

schouwen. De curator heeft mr. Lelijveld daarop per e-mail
laten weten dat hij dat verzoek, na overleg met de rechter-com-
missaris, afwijst.
1.15 Op 14 en 15 januari 2016 is aan een eerste groep medewer-
kers een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. De doorge-
starte onderneming zal aan [betrokkene 2] en [betrokkene 3], le-
den van de OR DA, niet een dergelijk aanbod doen, zo heeft de
curator hun laten weten. Hun dienstverband is op respectieve-
lijk 18 en 11 februari 2016 geëindigd. Twee andere OR-leden,
[betrokkene 4] en [betrokkene 5], zijn per medio/eind januari
20151 bij NDS in dienst getreden en wel met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2016. De voorzitter van de OR DA,
S. Schmidt, is op 28 januari 2016 uit dienst getreden.

2 Procesver loop
2.1 De OR DA is vervolgens in rechte opgekomen tegen het
hiervoor in 1.12 genoemde besluit van 29 december 2015 tot de
overdracht van activa door DA Retailgroep en Retail SSC aan
NDS. Hiertoe heeft hij op 24 januari 2016 een verzoekschrift
als bedoeld in art. 26 van de Wet op de ondernemingsraden
(hierna: WOR) ingediend bij de Ondernemingskamer.
2.2 In dit verzoekschrift heeft de OR DA de Ondernemingska-
mer verzocht om, zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
A. te verklaren dat DA Retailgroep c.s. bij afweging van alle be-
trokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit van 29 de-
cember 2015 hebben kunnen komen;
B. DA Retailgroep c.s. de verplichting op te leggen om het be-
sluit van 29 december 2015 geheel in te trekken en de gevolgen
van het besluit ongedaan te maken;
C. DA Retailgroep c.s. te verbieden uitvoering te geven aan het
besluit van 29 december 2015;
D. het verzochte onder B en C bij wijze van voorlopige voorzie-
ning op te leggen;
E. DA Retailgroep c.s. te veroordelen in de kosten van de proce-
dure, in welk verband de OR DA onder meer heeft gewezen op
art. 22 WOR.2

2.3 De OR DA heeft aan zijn verzoek het volgende ten grond-
slag gelegd.
2.4 Volgens de OR DA is het bestreden besluit een besluit tot
overdracht van de zeggenschap over (een onderdeel van) de on-
derneming in de zin van art. 25 lid 1 onder a WOR en tevens,
namelijk voor het overige, een besluit tot beëindiging van de
werkzaamheden van de rest van de onderneming in de zin van
art. 25 lid 1 onder c WOR. Op grond van art. 25 lid 1 WOR dient
de ondernemer de OR in de gelegenheid te stellen om over der-
gelijke besluiten advies uit te brengen.3

2.5 De OR DA is op geen enkele wijze en op geen enkel mo-
ment in het besluitvormingsproces betrokken. De ondernemer
heeft de OR DA niet geı̈nformeerd, geen overleg gehad en niet
om advies gevraagd. De ORDA is slechts achteraf en uiterst be-
perkt geı̈nformeerd. De ondernemer heeft bij afweging van de
betrokken belangen dan ook niet in redelijkheid tot zijn besluit
kunnen komen.4

2.6 In het algemeen is aanvaard dat de in de WOR verankerde
bevoegdheden van deOR in surseance en faillissement in stand
blijven. Dat bewindvoerders en curatoren zich in de praktijk
weinig gelegen laten liggen aan die bevoegdheden betekent
niet dat de regels van de WOR niet gelden.5 Dat het belang van

1 Bedoeld zal zijn: 2016.
2 Aantekeningen van de OR DA voor de mondelinge behandeling bij

de OK, randnummer 34.
3 Randnummer 22 van het verzoekschrift van 24 januari 2016.
4 Randnummer 24 van het verzoekschrift van 24 januari 2016.
5 Randnummer 25 van het verzoekschrift van 24 januari 2016.
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de crediteuren mogelijk meebrengt dat een curator snel moet
handelen, betekent niet dat hij de wettelijke regels van mede-
zeggenschap volledig kan enmag passeren. De curator of, voor-
afgaande aan het faillissement, de bewindvoerder/ondernemer
kan de OR immers onder geheimhouding om advies op de
meest korte termijn vragen.6

2.7 De curator heeft betwist dat er nog een onderneming is, al-
thans dat de ondernemingsraad nog bestaat. Zijn standpunt
lijkt te zijn dat er door de overdracht van de zeggenschap geen
ondernemingmeer is.7Volgens de ORDAvinden er echter nog
steeds activiteiten plaats en zou aanvaarding van het standpunt
van de curator bovendien tot gevolg hebben dat het (beroeps)-
recht van een ondernemingsraad in een situatie als de onderha-
vige volledig zou komen te ontbreken.8

2.8 De OR meent daarom dat hij in de periode van 29 decem-
ber 2015 (dag van het uitspreken van het faillissement en de
mondelinge afspraak over de activatransactie) en 8 januari
2016 (dag van het tekenen van de activa-overeenkomst) in de
gelegenheid had moeten worden gesteld om op basis van deug-
delijke informatie en behoorlijk overleg te adviseren, onder
meer over de manier waarop een selectie van medewerkers
plaats zou vinden, het aantal mensen dat een aanbod zou ont-
vangen en de uitgangspunten van de arbeidsvoorwaarden.9

2.9 Omdat de ORDA recht heeft op en belang heeft bij een der-
gelijk advies en wil dat dit advies nog van wezenlijke invloed
kan zijn op het uiteindelijke besluit, wordt verzocht de onder-
nemer te bevelen het besluit geheel in te trekken en de gevolgen
ervan ongedaan te maken.10 Hoewel door derden verworven
rechten niet kunnen worden aangetast, komt de koper in casu
geen derdenbescherming toe nu deze feitelijk van meet af aan
betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces.11 [betrokke-
ne 1], vanaf 29 december 2015 bestuurder van de NDS, was als
interim-directeur van DA Retail Groep nauw betrokken bij het
verkoop/kooptraject en op de hoogte van het feit dat de OR DA
niet om advies was gevraagd.
2.10 Slotsom, wat de OR DA betreft, is dat de ondernemer bij
afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet tot
het besluit van 29 december 2015 heeft kunnen komen, omdat
hij heeft nagelaten de OR DA in de gelegenheid te stellen om
voorafgaande aan het nemen van het besluit advies uit te bren-
gen. Hiermee zijn de in de WOR gewaarborgde rechten van de
OR DA geschonden.12

2.11 DA Retailgroep c.s. hebben als primair verweer gevoerd dat
de OR DA niet ontvankelijk is in zijn verzoek nu hij ten tijde
van het besluit tot het indienen van het verzoekschrift uit onvol-
doende leden bestond en daarom niet rechtsgeldig het besluit
tot indienen van het verzoek heeft kunnen nemen.
2.12 Inhoudelijk hebben DA Retailgroep c.s. het volgende ver-
weer gevoerd (zoals weergegeven in rov. 3.4 van de bestreden
beschikking):
a. het adviesrecht conflicteert te zeer met het faillissements-
recht om het ook in een faillissementssituatie te kunnen hono-
reren. Net zo min als de ondernemingsraad adviesrecht toe-

komt ten aanzien van een faillissementsaanvraag, heeft hij dat
recht in faillissement. Een faillissement is immers gericht op
vereffening van de boedel ten behoeve van de gezamenlijke
schuldeisers van de gefailleerde vennootschappen; bij het te
gelde maken van de activa staat het realiseren van de beste op-
brengst voorop. Het adviesrecht is onverenigbaar met die juist
op afwikkeling gerichte rol van de curator;
b. een eventueel advies van de OR DA had hoe dan ook niet van
wezenlijke invloed kunnen zijn op het besluit: de speelruimte
voor de curator was, mede gelet op de stevige positie van de
bank – die dreigde met parate executie van haar pandrechten –
minimaal. Overigens heeft de curator onder de gegeven om-
standigheden het maximaal haalbare resultaat gerealiseerd. De
curator heeft als bewindvoerder tijdens de surseance gezorgd
voor een transparant biedingsproces, waarbij alle relevante par-
tijen de gelegenheid hebben gekregen een voorstel voor een
doorstart te doen. Uiteindelijk is – met toestemming van de
rechter-commissaris – niet voor de partij die de hoogste koop-
som bood gekozen, maar voor de partij die 140 medewerkers
van de failliete ondernemingen een nieuwe arbeidsplaats aan-
bood (terwijl de andere bieder slechts 40 mensen zou overne-
men);
c. de curator heeft de onderneming niet voortgezet. Het advies-
recht van de ondernemingsraad is gegeven met het oog op de
toekomst van de onderneming en veronderstelt dat er een on-
derneming is, dan wel een voortzetting daarvan. Zonder die on-
derneming kan het adviesrecht niet worden uitgeoefend;
d. het in acht nemen van de wachttijd van een maand ex art. 25
lid 6 WOR zou tot onoverkomelijke problemen hebben geleid.
Er moest snel worden gehandeld, omdat franchisenemers
dreigden over te stappen naar andere franchiseorganisaties in-
dien er niet snel duidelijkheid zou komen over een eventuele
doorstart van DA.
2.13 Het verzoek is behandeld ter zitting van de OK van
24 maart 2016. De OR DA heeft hierbij de verzoeken om een
(voorlopige) voorziening ingetrokken (rov. 1.4). DA Retailgroep
c.s. hebben daarop ook als verweer gevoerd dat de OR DA geen
belang meer heeft bij zijn verzoek, nu hij niet langer een voor-
lopige voorziening verlangt.
2.14 De OK heeft ten aanzien van de ontvankelijkheid van de
ORDA in zijn verzoek overwogen dat het beroep van DARetail-
groep c.s. op het ontbreken van het wettelijk voorgeschreven
minimumaantal leden niet opgaat, omdat deze situatie al sinds
begin 2015 bestond, de ORDA sindsdien in deze samenstelling
heeft gefunctioneerd en overleg met de bestuurder heeft ge-
voerd, zonder dat de bestuurder zich erop heeft beroepen dat
aan de samenstelling een gebrek kleefde. Het feit dat half/eind
januari 2016 twee leden van de OR DA met terugwerkende
kracht per 1 januari 2016 in dienst zijn getreden bij NDS,maakt
evenmin dat de OR DA niet kan worden ontvangen in zijn ver-
zoek. Afgezien van de vraag of het besluit tot indiening van het
verzoek is genomen voorafgaand aan of na het sluiten van de
nieuwe arbeidsovereenkomsten medio/eind januari 2016, is
dat besluit in elk geval genomen door de resterende drie leden,
tezamen een meerderheid van stemmen vormende, hetgeen
volgens het toepasselijke OR-reglement een geldig besluit ople-
vert. De OR DA is dus ontvankelijk in zijn verzoek (rov. 3.3).
2.15 Vervolgens heeft de OK het verzoek inhoudelijk beoor-
deeld. Daarbij heeft zij eerst onderzocht of het adviesrecht van
de ondernemingsraad ook (onverkort) geldt gedurende het fail-
lissement van de onderneming. Zij merkt daartoe op dat de
wet(sgeschiedenis), literatuur en jurisprudentie geen uitsluit-
sel bieden:
‘‘3.5 De Ondernemingskamer overweegt als volgt. Over de
vraag of het adviesrecht van een ondernemingsraad in het alge-

6 Randnummer 26 van het verzoekschrift van 24 januari 2016.
7 Randnummer 27 van het verzoekschrift van 24 januari 2016.
8 Randnummer 28 van het verzoekschrift van 24 januari 2016.
9 Randnummer 29 van het verzoekschrift van 24 januari 2016.
10 Randnummer 31 van het verzoekschrift van 24 januari 2016. De

OR DA lijkt daarmee aan te geven dat zijn belang in het bijzonder
is gelegen in de voorlopige voorzieningen. Het verzoek tot het tref-
fen van de voorlopige voorzieningen is echter later ingetrokken.
Op het belang van de OR DA bij deze procedure zal ik in paragraaf
3 van deze conclusie nader ingaan.

11 Randnummer 32 van het verzoekschrift van 24 januari 2016.
12 Randnummer 33 van het verzoekschrift van 24 januari 2016.
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meen ook (al dan niet onverkort) geldt gedurende het faillisse-
ment van de (rechts)persoon die de onderneming in stand
hield, geeft de wet niet met zoveel woorden uitsluitsel. Rich-
tinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad hierover ont-
breekt eveneens. De parlementaire geschiedenis biedt evenmin
voldoende aanknopingspunten ter beantwoording van die
vraag. In de literatuur zijn de meningen verdeeld. Uit het rap-
port ‘Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de ar-
beidsrechtelijke positie van hun werknemers’ (aan het WODC
uitgebracht door Onderzoekcentrum Onderneming & Recht,
Radboud Universiteit) d.d. 5 april 2016 komt naar voren dat de
ondernemingsraad tijdens faillissement in de praktijk slechts
in enkele gevallen actief wordt betrokken bij de besluitvorming
door de curator.’’
2.16 Daarna oordeelt de OK dat het adviesrecht van de onderne-
mingsraad slecht verenigbaar is met de doelstellingen va het
faillissement (de snelle vereffening van de boedel ten behoeve
van de gezamenlijke schuldeisers) en dat het daarin ook prak-
tisch gezien moeilijk (zinvol) is in te passen:
‘‘3.6 Het adviesrecht laat zich naar het oordeel van de Onderne-
mingskamer niet eenvoudig met het faillissementsrecht rij-
men. Het adviesrecht gaat uit van de situatie dat de onderne-
ming zich niet in een insolvente toestand bevindt. De onderne-
mingsraad is vertegenwoordiger van de werknemers enerzijds
en overlegpartner van de ondernemer anderzijds, een en ander
in het belang van het goed functioneren van de onderneming in
al haar doelstellingen. Als uitgangspunt geldt daarbij dat werk-
nemers via de ondernemingsraad worden betrokken bij de tot-
standkoming van besluiten in de onderneming, waardoor zij in
belangrijke mate worden geraakt. Het adviesrecht vastgelegd in
artikel 25 WOR is een van de middelen daartoe. De mogelijk-
heid tot uitoefening daarvan dient te worden geboden op een
moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op
het te nemen besluit. De invloed van een eventueel advies en
daarmee de reikwijdte van een eventueel adviesrecht van de on-
dernemingsraad wordt in een faillissementssituatie echter we-
zenlijk beperkt door de noodlijdende toestand van de onderne-
ming en door het doel van het faillissementsrecht. Een van de
hoofdtaken van een faillissementscurator betreft immers de
vereffening van de boedel: de bestanddelen van de boedel die-
nen te gelde te worden gemaakt, opdat de gezamenlijke schuld-
eisers van de failliet uit die opbrengst zoveel mogelijk voldaan
kunnen worden. De wet geeft de curator daartoe specifieke be-
voegdheden die, ten behoeve van de belangen van de gezamen-
lijke schuldeisers, afbreuk doen aan de rechten die anderen,
onder wie werknemers, in een normale situatie hebben. Zo
heeft de curator bijvoorbeeld demogelijkheid om –metmachti-
ging van de rechter-commissaris – de arbeidsovereenkomsten
van de werknemers op te zeggen zonder dat een ontslagvergun-
ning is vereist. De curator zal bij het te gelde maken van de acti-
va de belangen van de werknemers van de failliete onderne-
ming weliswaarmee laten wegen – zoals hij ook in liet onderha-
vige geval heeft gedaan – maar de hoogte van de opbrengst voor
de faillissementsboedel zal voor de curator leidend zijn. Het is
daarom zeer de vraag in hoeverre liet advies van de onderne-
mingsraad op een voorgenomen besluit van de curator tot ver-
koop van die activa nog van wezenlijke invloed zou kunnen
zijn, gelet op het primaat van de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers van de failliet in het faillissementsrecht. Tot slot
overweegt de Ondernemingskamer dat de termijn van een
maand ex artikel 25, zesde lid WOR ook niet goed valt in te pas-
sen in een situatie van faillissement. Het adviesrecht is der-
halve naar het oordeel van de Ondernemingskamer in beginsel
onverenigbaar met de op de afwikkeling van de boedel gerichte
rol van de curator. Of, en zo ja, in welke gevallen een uitzonde-

ring op dit beginsel denkbaar is, kan hier, gelet op het volgende,
in het midden blijven.’’
2.17 Vervolgens heeft de OK geoordeeld dat niet hoeft te worden
beoordeeld of in het onderhavige geval sprake is van een uitzon-
dering op het beginsel dat het adviesrecht onverenigbaar is met
het faillissement, nu voldoende is vast komen te staan dat de cu-
rator de onderneming van de gefailleerde vennootschappen ge-
durende de faillissementen niet heeft voortgezet:
‘‘3.7 Op basis van de stukken en hetgeen ter terechtzitting naar
voren is gebracht, is voldoende vast komen te staan dat de curator
de onderneming van de gefailleerde vennootschappen geduren-
de de faillissementen niet heeft voortgezet: zo heeft hij bijvoor-
beeld de leveranties aan de franchisenemers vanuit het distribu-
tiecentrum direct stopgezet. Zijn handelingen als curator waren
beperkt tot het verder, met toestemming van de rechter-commis-
saris, uitvoering geven aan het door hem als bewindvoerder tij-
dens de surseances in gang gezette biedingsproces en het daarna
verder afwikkelen van de failliete boedels. De curator heeft de on-
dernemingen aldus niet in stand gehouden. Hij was dientenge-
volge niet gehouden (vooraf) advies van de OR met betrekking
tot dat besluit te vragen en evenmin verplicht de kosten van deze
procedure voor rekening van de boedels te laten komen.’’
2.18 De OK komt tot de slotsom dat het verzoek, inclusief de ge-
vraagde proceskostenveroordeling, zal worden afgewezen en
oordeelt dat het verweer dat de OR DA geen belang meer heeft
bij de beoordeling van zijn verzoek geen nadere bespreking be-
hoeft (rov. 3.8).
2.19 Ten slotte overweegt de OK nog, uitdrukkelijk ten overvloede:
‘‘3.9 (...) dat het voorgaande niet wegneemt dat de faillisse-
mentscurator er in het algemeen goed aan kan doen om de on-
dernemingsraad te informeren over de stand van zaken en ac-
tuele ontwikkelingen in het faillissement, zoals de voortgang
in een eventueel overnameproces.’’
2.20 Tegen de beschikking van de OKvan 26 mei 2016 heeft de
OR DA bij verzoekschrift van 24 augustus 2016, derhalve tij-
dig, cassatie ingesteld. De curator heeft op 19 september 2016
bericht dat, gezien het intrekken van de verzoeken tot het tref-
fen van voorlopige voorzieningen, naar zijn mening voor dit
concrete geval het belang aan de zaak is komen te ontvallen en
dat daarom geen verweer wordt gevoerd.

3 Het be lang bi j het cassat ieberoep
3.1 In deze zaak staat vast dat de voorgenomen activatransactie
inmiddels heeft plaatsgevonden en dat de OR DA het verzoek
tot het treffen van voorlopige voorzieningen bij de zitting heeft
ingetrokken. Het gaat de OR DA – zo blijkt onder meer uit de
inleiding van het verzoekschrift tot cassatie – in het bijzonder
nog om het antwoord op de principiële en voor de rechtsprak-
tijk belangrijke vraag in hoeverre het adviesrecht op grond van
art. 25 WOR ook geldt in faillissementssituaties. Daarmee rijst
de vraag of de OR DA een in rechte te respecteren belang heeft
bij de onderhavige cassatieprocedure.
3.2 Naarmijnmening dient die vraag bevestigend te worden be-
antwoord. Het verzoek van de OR DA omvat nog (1) de ge-
vraagde verklaring dat DA Retailgroep c.s. bij afweging van alle
betrokken belangen in redelijkheid niet tot het (verkoop-)be-
sluit van 29 december 2015 hebben kunnen komen en (2) een
verklaring met betrekking tot de redelijke kosten van de proce-
dure bij de OK c.q. een proceskostenveroordeling. Volgens
vaste rechtspraak van Uw Raad levert reeds die proceskosten-
veroordeling een voldoende belang op.13

13 Onder meer (in een OK-zaak) HR 11 juli 1984,
ECLI:NL:HR:1984:AG4843, NJ 1985/212 m.nt. J.M.M. Maeijer
(Howson Algraphy).
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4 Fai l l i s sement en WOR
4.1 De in deze zaak aan de orde gestelde vraag brengt een twee-
tal stelsels in beeld: dat van het faillissementsrecht en dat van
het medezeggenschapsrecht. In paragraaf 5 ga ik nader in op
de ‘botsing’ van deze twee stelsels en kom ik ook tot een beant-
woording van de centrale vraag. Om daarvoor een basis te heb-
ben, zal ik eerst de hoofdlijnen schetsen van de beide stelsels.
Daarbij geldt overigens als leeswijzer dat diegenen die vol-
doende gepokt en gemazeld zijn waar het beide terreinen van
het recht betreft de eerste twee onderdelen van deze paragraaf
rustig kunnen overslaan. Wat het faillissement(srecht) betreft
houd ik het kort (4.2-4.4). Uitvoeriger ga ik in op de hoofdlijnen
van de in de WOR geregelde medezeggenschap (4.5-4.22). Het
derde onderdeel van deze paragraaf betreft een eerste verken-
ning van de vraag of de uit de WOR voortvloeiende adviesplicht
ook in faillissement geldt (4.23-4.40).

Fai l l i s sement : ui tzonder l i jke s i tuat ie d ie een bi jzonder
reg ime rechtvaardigt
4.2 Het faillissement beoogt (onder meer en kort gezegd) ver-
deling door de curator van het vermogen van de schuldenaar
onder diens gezamenlijke schuldeisers.14 De curator is belast
met het beheer en de vereffening van de failliete boedel (art. 68
Fw), hetgeen hij doet in het belang van de schuldeisers. De cu-
rator behartigt het gezamenlijke belang van alle schuldeisers
dat zich in principe vertaalt in een zo hoog mogelijke boedelop-
brengst.15 Binnen de regels van het faillissementsrecht16 is het
aan de curator om te bepalen op welke wijze hij het belang van
de gezamenlijke schuldeisers het beste kan behartigen.17 Daar-
bij heeft de curator weliswaar veel ruimte, maar staat hij tegelij-
kertijd ook vaak voor lastige beslissingen die onder tijdsdruk
moeten worden genomen. Niet voor niets gaf Uw Raad in het
arrest Maclou aan dat bij de beoordeling van het handelen van
de curator in het kader van diens eventuele aansprakelijkheid
in ogenschouw dient te worden genomen dat hij:18

‘‘3.6 (...) bij de uitoefening van zijn taak uiteenlopende, soms
tegenstrijdige belangen moet behartigen en bij het nemen van
zijn beslissingen – die vaak geen uitstel kunnen lijden – óók re-

kening behoort te houden met belangen van maatschappelijke
aard. (...)’’
4.3 Onder ‘maatschappelijke belangen’ waarmee de curator re-
kening moet houden, dient mede de continuı̈teit van de onder-
neming en de werkgelegenheid voor de werknemers van het
bedrijf van de failliet te worden verstaan.19

4.4 Het faillissement is in vele opzichten een uitzonderlijke si-
tuatie die meebrengt dat ‘normale’ waarborgen niet langer (on-
verkort) gelden. De curator dient het belang van de schuldeisers
te behartigen. Andere belangen moeten in meer of mindere
mate wijken voor het belang van de schuldeisers. De curator
heeft daarom bijzondere bevoegdheden. Zo kan hij in faillisse-
ment de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de
failliete organisatie eenvoudiger opzeggen dan buiten het fail-
lissement mogelijk is (art. 40 Fw).20 Ook gelden de verplichtin-
gen van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) in faillis-
sement slechts in beperktemate (hierna ook 5.16).21Deze beper-
kingen zijn daardoor ingegeven dat de curator in het belang van
de schuldeisers kan optreden om te voorkomen dat de loonkos-
ten ten koste van andere schuldeisers teveel oplopen en geven
hem de ruimte om snel een eventuele ingrijpende beslissing te
nemen, bijvoorbeeld tot staking van de werkzaamheden, ont-
slag van werknemers en (openbare) verkoop van de activa, dan
wel een doorstart. De (beperkte) toepasselijkheid van (regels
uit) het arbeidsrecht in faillissement geeft aan dat de wetgever
(onverkorte) toepassing ervan onverenigbaar acht met het doel
van het faillissement of vindt dat zij in faillissement geen bete-
kenisvolle rol kunnen spelen. Tegelijkertijd zijn de beperkin-
gen wettelijk vastgelegd, niet alleen om werknemers en andere
belanghebbenden rechtszekerheid te bieden, maar ook om hun
betrokkenheid bij bepaalde tijdens het faillissement te nemen
beslissingen te garanderen.22

WOR: adviesp l i cht en hoofdro l spe lers
4.5 De WOR verplicht de ondernemer die een onderneming in
stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werk-
zaam zijn een ondernemingsraad (OR) in te stellen en jegens
deze raad de voorschriften uit de wet na te leven (art. 2 lid 1
WOR). Een onderneming is volgens art. 1 lid 1 onder c WOR
een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend or-
ganisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst
of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt ver-
richt.23 Om van een onderneming in de zin van de WOR24 te
kunnen spreken moet dus aan een drietal vereisten zijn vol-

14 Vgl. HR 22 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4980, NJ 1985/548
m.nt. W.C.L. van der Grinten (Bedrijfsvereniging voor detailhandel,
ambachten en huisvrouwen/Tekton BV), rov. 3.1. Zie onder veel
meer F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, diss., Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 26-27, N.J. Polak/M. Pannevis, Faillis-
sementsrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 1, B. Wessels, Insolven-
tierecht, deel IV: Bestuur en beheer na faillietverklaring, Deventer:
Kluwer 2015, p. 1, A. van Hees, ‘Het doel van het faillissement en
de taak van de curator’, TvI 2004/45 en J.R. van Faassen, De per-
soonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator, Tilburg:
Celsus Juridische Uitgeverij 2010, p. 5 e.v.

15 Zie onder meer B. Wessels, Insolventierecht, deel IV: Bestuur en
beheer na faillietverklaring, Deventer: Kluwer 2015, p. 77 en F.M.J.
Verstijlen, De faillissementscurator, diss., Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 1998, p. 103-107.

16 In een aantal in de Faillissementswet aangeduide gevallen heeft de
curator machtiging van de rechter-commissaris nodig (art. 68 lid 2
Fw). In verband met het toezicht op de curator is verder van be-
lang dat tegen elke handeling van de curator kan worden opgeko-
men bij de rechter-commissaris en dat van deze een bevel kan
worden uitgelokt dat de curator een bepaalde handeling moet ver-
richten of een voorgenomen handeling moet nalaten (art. 69 Fw).
Van elke beslissing van de rechter-commissaris staat gedurende
vijf dagen hoger beroep open (art. 67 Fw).

17 Zie onder meer HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204,
NJ 2012/515 m.nt. F.M.J. Verstijlen en B. Wessels, Insolventierecht,
deel IV: Bestuur en beheer na faillietverklaring, Deventer: Kluwer
2015, nrs. 4221 e.v.

18 HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047, NJ 1996/727 m.nt.
W.M. Kleijn.

19 HR 24 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1643, NJ 1996/472 m.nt.
W.M. Kleijn (Sigmacon II), rov. 3.5.

20 Zie onder meer A.M.J. van Buchem-Spapens en Th.A. Pouw, Faillis-
sement, surseance van betaling en schuldsanering, Deventer: Klu-
wer 2013, p. 44 e.v.

21 C.M. Jakimowicz en J.H. Even, Sdu Commentaar op Wet melding
collectief ontslag, art. 1, aant. C.7. Zie overigens J.C.A. Herstel en
R.W.J.M. Schuurman, ‘Gewijzigd collectief ontslagrecht: (ook) de
curator op scherp!’, TvI 2012/22 en W. Hafkamp-van der Zwaard,
‘Schone schijn bedriegt: de Wet Melding Collectief Ontslag gewij-
zigd’, ArbeidsRecht 2012/45.

22 P.R.W. Schaink, Arbeidsovereenkomst en insolventierecht, Deven-
ter: Kluwer 2017, nr. 2.1, J. Hummelen en M. Breeman (red.), Par-
lementaire geschiedenis van de Faillissementswet: heruitgave Van
der Feltz I en II, Den Haag: Bju 2016, p. 428 (memorie van toelich-
ting bij art. 40 Fw).

23 Niet is van belang of de onderneming met een winstoogmerk
wordt gedreven. Zie L.G. Verburg, Rood’s Wet op de onderne-
mingsraden, Deventer: Kluwer 2013, p. 30.

24 Zie uitgebreid J.J.M, van Mierlo, Medezeggenschap en de span-
ning tussen WOR en ondernemingsrecht, diss., Deventer: Kluwer
2013, p. 47 e.v.
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daan. Allereerst dient sprake te zijn van een organisatorisch
verband. Hieronder wordt verstaan een verband van mensen
waarin wordt samengewerkt, wat wil zeggen dat de samenwer-
king plaatsvindt binnen één structuur en dat die structuur in
leiding voorziet.25 Ten tweede dienen in dat organisatorisch ver-
band mensen werkzaam te zijn die hun werkzaamheden ver-
richten krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke
aanstelling. Ten slotte dient het organisatorisch verband in de
maatschappij als zelfstandige eenheid op te treden. Daarvan is
in beginsel sprake wanneer het verband onder eigen naam naar
buiten treedt,26 maar ook als het zelfstandig met derden con-
tracteert of goederen en diensten levert aan derden.27

4.6 Om van een ‘onderneming’ te kunnen spreken moet dus
sprake zijn van een organisatie waarin arbeid wordt verricht. Dit
roept de vraag op of nog steeds van een onderneming sprake is
wanneer daarin (tijdelijk) geen arbeid wordt verricht. Bij de intro-
ductie van het begrip in deWOR lijkt deze vraag niet expliciet aan
de orde te zijn geweest. Wel is destijds het volgende opgemerkt:
‘‘In de nieuwe begripsbepaling, die overigens materieel gezien
geen wijziging beoogt te brengen in de bestaande situatie,
wordt de onderneming omschreven als een in de maatschappij
als een zelfstandige eenheid optredend organisatorisch ver-
band, waarin krachtens arbeidsovereenkomst, dus onder lei-
ding, arbeid wordt verricht. Zo’n samenwerkingsverband van
mensen wordt ongeacht de werkzaamheden die er worden ver-
richt en ongeacht het doel waarvoor het in het leven is geroe-
pen, als onderneming in de zin van de wet beschouwd. Functie
en winstoogmerk zijn dus niet relevant voor het wettelijk on-
dernemingsbegrip.’’28

Hieruit blijkt dat voor de vraag of een samenwerkingsverband
als onderneming is aan te merken niet van belang is welk type
werkzaamheden daarin worden verricht. In het midden blijft
echter of (zonder meer) van belang is dat daadwerkelijk werk-
zaamheden worden verricht. In de rechtspraak is deze vraag,
voor zover mij bekend, niet aan de orde geweest. Ook aanwij-
zingen in de literatuur zijn schaars. Nieuwe Weme leidt uit het
element ‘arbeid wordt verricht’ af dat van een onderneming
slechts kan worden gesproken als daarin daadwerkelijk activi-
teiten worden verricht:
‘‘Het element ‘arbeid wordt verricht’ houdt mijns inziens in dat
er daadwerkelijk activiteitenmoeten worden verricht. Een orga-
nisatorisch verband dat zijn werkzaamheden voor lange of on-
bepaalde tijd heeft gestaakt, kan niet worden aangemerkt als
onderneming. Een beperkte periode waarin geen arbeid wordt
verricht, heeft geen gevolgen voor het zijn van onderneming.
Een seizoenbedrijf of een fabriek die tijdelijk niet meer produ-
ceert als gevolg van een verminderde vraag, blijft derhalve een
onderneming. Een aanwijzing voor het tijdelijke karakter van
het staken van de activiteiten is dat het organisatorische ver-
band nog in stand is.’’29

In deze visie kan een organisatie enkel als onderneming wor-
den aangemerkt wanneer daarin daadwerkelijk arbeid wordt
verricht, zij het dat een tijdelijke onderbreking daarvan niet vol-
doende is om niet langer van een onderneming te kunnen spre-
ken.
4.7 DeWOR roept verplichtingen in het leven voor de onderne-
mer. Dit is volgens art. 1 lid 1 onder c WOR de natuurlijke of
rechtspersoon die de onderneming in stand houdt.30 In de Me-
morie van Antwoord bij het oorspronkelijke wetsontwerp gaf
de minister aan dat de ondernemer is:
‘‘degene (natuurlijke persoon of rechtspersoon), die, door mid-
del van het door een arbeidscontract aan zich binden van een
groep werknemers en het daarmee in de maatschappij werk-
zaam zijn een onderneming in de zin van de wet in stand
houdt. De ondernemer is dus praktisch steeds dezelfde als de
eigenaar van de materiële produktiemiddelen.’’31

4.8 In een toelichting bij de WOR uit 1979 van het Ministerie
van Sociale zaken wordt de ondernemer aangeduid als ‘‘degene
die de productiemiddelen verschaft om de onderneming te la-
ten functioneren’’.32 Honée meent dat in deze definitie beslis-
send is wie eigenaar is van het ‘ondernemingsapparaat’.33 Ver-
burg gaat er echter vanuit dat, waar de werkgever en degene
die de productiemiddelen bezit verschillende (rechts)personen
kunnen zijn, de strekking van deWORmeebrengt dat de werk-
gever als ondernemer in de zin van de WORmoet worden aan-
gemerkt.34 In de Amfas-beschikking achtte de OK inderdaad
bepalend welke organisatie als werkgever optrad.35

4.9 Onder omstandigheden kan een ander dan de onderne-
ming die de OR heeft ingesteld worden aangemerkt als mede-
ondernemer. Dat kan dan bijvoorbeeld het moederbedrijf van
de onderneming zijn.36 Uw Raad oordeelde dat om een derge-
lijke ‘ander’ als medeondernemer aan te merken vereist is:
‘‘3.4 (...) dat feiten en omstandigheden worden gesteld en, bij
betwisting daarvan, aannemelijk gemaakt waaruit volgt dat die
ander ten opzichte van de desbetreffende onderneming een po-
sitie inneemt die hem stelselmatig een zodanige invloed op de
besluitvorming binnen de onderneming verschaft dat gezegd
kan worden dat de onderneming mede door die ander in stand
wordt gehouden.’’37

4.10 Het ondernemerschap uit de WOR is dus niet alleen ge-
koppeld aan het werkgeverschap of het eigenaarschap van de
productiemiddelen, maar ook aan de mate van zeggenschap
die een (rechts)persoon kan uitoefenen over de besluitvorming
binnen de onderneming.
4.11 De WOR kent behalve het begrip ‘ondernemer’ ook het be-
grip ‘bestuurder’. Daaronder verstaat art. 1 lid 1 onder e WOR
degene die alleen dan wel tezamenmet anderen in de onderne-
ming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de lei-
ding van de arbeid. De bestuurder van de onderneming is

25 L.G. Verburg, Rood’s Wet op de ondernemingsraden, Deventer:
Kluwer 2013, p. 30.

26 Kamerstukken II 1969-1970, 10 335, nr. 3 (MvT), p. 15.
27 L.G. Verburg, Rood’s Wet op de ondernemingsraden, Deventer:

Kluwer 2013, nr. 2.1.3 met verwijzing naar Minister van Sociale Za-
ken 3 februari 1977, ECLI:NL:XX:1977:AN7137, AB 1977/263 m.nt.
F.W.M. van der Ven welke beschikking werd bevestigd in ARRvS
25 mei 1978, ECLI:NL:RVS:1978:AM4143, AB 1978/430 m.nt.
F.H. van der Burg (Leger des Heils/Ministerie van Sociale Zaken)
alsook HR 21 oktober 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0481, NJ 1989/
697 m.nt. J.M.M. Maeijer (Johnny Hoes).

28 Kamerstukken II 1969-1970, 10 335, nr. 3 (MvT), p. 15.
29 M.P. Nieuwe Weme, ‘De juridische definitie van het verschijnsel

onderneming in sociaal-rechtelijke zin’, De NV 1998/1, p. 16 aan
het slot van 2.1.

30 R.H. van het Kaar en F.W.H. Vink, Inzicht in de ondernemingsraad.
Een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, Den Haag:
Sdu 2016, p. 31.

31 Kamerstukken II 1969-1970, 10 335, nr. 6 (MvA), p. 18.
32 Ministerie van Sociale Zaken, Inzicht. Een toelichting bij de wet op

de ondernemingsraden, ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1979, p. 9.
33 H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen,

diss., Deventer: Kluwer 1981, nrs. 24.2 en 25.2.
34 L.G. Verburg, Rood’s Wet op de ondernemingsraden, Deventer:

Kluwer 2013, p. 42.
35 OK 30 augustus 1984, ECLI:NL:GHAMS:1984:AC8510, NJ 1985/475

m.nt. J.M.M. Maeijer (Amfas), rov. 5.
36 Strikt genomen zou dit in de WOR-systematiek het moederbedrijf

zijn van de vennootschap die de onderneming in stand houdt.
37 HR 26 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4735, NJ 2000/223

m.nt. J.M.M. Maeijer (Provincie Zuid-Holland).
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steeds een natuurlijk persoon.38 Hij voert voor de ondernemer
het overleg met de OR; wanneer een onderneming meer dan
één bestuurder heeft, bepalen dezen tezamen wie van hen het
overleg voert (art. 23 lid 4 WOR). De bestuurder van de onder-
neming behoeft niet dezelfde te zijn als de bestuurder van de
rechtspersoon die de onderneming in stand houdt.39 Bepalend
is wie rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de lei-
ding van de arbeid in de onderneming.
4.12 In dit verband rijst de vraag hoe de rol van de curator, die
met beheer en vereffening van de boedel is belast, vanuit
WOR-perspectief kan worden gekarakteriseerd. Daarover
wordt wisselend gedacht. Sommige auteurs menen dat de cura-
tor als ondernemer dient te worden aangemerkt,40 andere dat
hij als bestuurder geldt.41 Hoewel dit uiteindelijk geen verschil
maakt voor een eventuele verplichting van de curator om de
WOR te respecteren, die geldt namelijk voor beide hoedanighe-
den, ligt het meest voor de hand aan te nemen dat de curator be-
stuurder is. Hij is weliswaar belast met het beheer van de boe-
del, maar de eigendom van de productiemiddelen blijft bij de
(failliete) rechtspersoon en deze is ook nog steeds werkgever in
arbeidsrechtelijke zin. Zo bekeken is de rechtspersoon dan nog
steeds de ondernemer in de zin van de WOR en in de systema-
tiek van deze wet is de curator dan als bestuurder te beschou-
wen. In de onderhavige zaak is overigens niet aan de orde ge-
steld of de curator ondernemer of bestuurder is.

Op welke bes lu i ten z iet het adv ies recht?
4.13 Art. 25 lid 1 WOR bepaalt dat de OR door de ondernemer in
de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen over elk
door hem voorgenomen besluit dat valt onder een van de in ge-
noemd artikellid opgenomen categorieën. De besluiten waar-
voor de adviesverplichting geldt, zijn in de onderdelen a tot en
met n van art. 25 lid 1WOR limitatief42 opgesomd. Art. 25WOR
geeft de OR het recht om over de in dit artikel opgenomen be-
sluiten advies uit te brengen; de OR is hiertoe niet verplicht.43

De ondernemer daarentegen is op grond van art. 25 WOR ver-

plicht om besluiten als opgesomd in dat artikel ter advies aan de
OR voor te leggen. De WOR kent geen uitzonderingen op deze
verplichting.
4.14 Van de in art. 25 lid 1 WOR genoemde categorieën beslui-
ten zijn enkele tegen de achtergrond van de onderhavige zaak
relevant. Art. 25 lid 1 onder a WOR bijvoorbeeld noemt beslui-
ten tot overdracht van de zeggenschap over de onderneming of
een onderdeel daarvan. Van overdracht van zeggenschap is
sprake indien de onderneming wordt overgedragen aan een an-
der, bijvoorbeeld door middel van een activa/passiva-transac-
tie44 of een aandelentransactie.45 Onderdeel c van art. 25 lid 1
WOR heeft betrekking op besluiten tot sluiting van (delen van)
de onderneming, maar ook op situaties waarbij de werkzaam-
heden niet worden stopgezet doch door een andere onderne-
ming worden voortgezet, bijvoorbeeld wanneer zij worden uit-
besteed.46 Dit onderdeel vertoont enige overlap met art. 25 lid 1
onderdeel d WOR dat betrekking heeft op een belangrijke in-
krimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamhe-
den van de onderneming.47 Art. 25 lid 1 onder e WOR ten slotte
verplicht de ondernemer tot het voorleggen van besluiten die
een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderne-
ming dan wel in de verdeling van de bevoegdheden binnen de
onderneming inhouden. Hiertoe behoren onder meer beslui-
ten tot wijziging van de statuten, indien hiermee tevens de be-
voegdheidsverdeling binnen de onderneming in belangrijke
mate wordt gewijzigd.48

4.15 Een besluit tot aanvraag van surseance van betaling is geen
adviesplichtig besluit in de zin van art. 25 lid 1 WOR, zo be-
paalde Uw Raad in de YVC IJsselwerf-beschikking.49 Uw Raad
merkte daarbij overigens op dat voor zover de surseance aange-
vraagd zou worden in verband met de mogelijke bedoeling de
onderneming geheel of gedeeltelijk te staken, het adviesrecht
van de OR te dien aanzien na de verleende surseance in stand
blijft. De betekenis van deze beschikking voor de hier aan de or-
de gestelde centrale vraag komt hierna (5.9) aan de orde.

Het adviesrecht z ie t op voorgenomen bes lu i ten
4.16 Art. 25WOR verplicht de ondernemer advies te vragen aan
de OR ten aanzien van een voorgenomen besluit.50 Art. 25 lid 3
WOR bepaalt dat de ondernemer bij het vragen van advies aan
de OR een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het
voorgenomen besluit alsmede van de verwachte gevolgen van
het besluit voor het personeel en van de, naar aanleiding daar-
van, voorgenomen maatregelen. Dit veronderstelt dat het voor-

38 Asser/J.M.M. Maeijer, M.J. Kroeze, Deel 2-I*, De Rechtspersoon,
Deventer: Kluwer 2015, nr. 614 en L.G. Verburg, Rood’s Wet op de
ondernemingsraden, Deventer: Kluwer 2013, p. 40.

39 Asser/J.M.M. Maeijer, M.J. Kroeze, Deel 2-I*, De Rechtspersoon,
Deventer: Kluwer 2015, nr. 614, L.C.J. Sprengers, Tekst & Commen-
taar Arbeidsrecht, art. 1 WOR, aant. 1 en L.G. Verburg, Rood’s Wet
op de ondernemingsraden, Deventer: Kluwer 2013, p. 45.

40 S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen
van de vennootschap en onderneming’, in D.H. Beukenhorst e.a.,
Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu, preadvies van
de Vereeniging ‘Handelsrecht’, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993,
p. 112 en 150-151, J.C.M.G. Bloemarts, ‘Werknemers en insolventie:
een discussiebijdrage over wenselijk recht’, in A.M. Luttmer-Kat e.a
(red.), Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans
in evenwicht?, Deventer: Kluwer 2000, p. 76, R.M. Beltzer en
J. van der Pijl, ‘De rechtspositie van de werknemers bij surseance
van betaling en faillissement’, in L.G. Verburg en R.M. Beltzer
(red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer:
Wolters Kluwer 2015, p. 249 en R.H. van het Kaar, Medezeggen-
schap bij fusie en ontvlechting, Deventer: Kluwer 1993, p. 171. Zie
ook Rb. Zutphen 12 juli 1984, ECLI:NL:RBZUT:1984:AC2584,
NJ 1986/565.

41 I. Zaal, De reikwijdte van medezeggenschap, diss., Deventer: Klu-
wer 2014, nr. 6.5.2., P.A.M. Witteveen en I. Zaal, ‘Medezeggen-
schap bij faillissement en doorstart’, Tijdschrift voor Arbeid &
Onderneming 2016, p. 91 en W.P.J. Kroft, ‘De curator en de mede-
zeggenschap van werknemers’, in S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), De
curator, een octopus, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 55.
Zo ook Sociaal-Economische Raad, Insolventieprocedures en toe-
passelijke medezeggenschapsrechten (brochure), p. 4.

42 Kamerstukken II 1969-1970, 10 335, nr. 3 (MvT), p. 23.
43 Kamerstukken II 1969-1970, 10 335, nr. 3 (MvT), p. 15.

44 I. Zaal, De reikwijdte van medezeggenschap, diss., Deventer: Klu-
wer 2014, nr. 3.3.1 en I. Hofstee en O. Albers, WOR tekst en com-
mentaar 2014, Alphen aan den Rijn: Vakmedianet 2014, p. 68.

45 Hof Amsterdam 27 juli 1989, ECLI:NL:GHAMS:1989:AD0866,
NJ 1990/734 (PUEM). Zie tevens OK 24 februari 2015,
ECLI:NL:GHAMS:2015:553, JAR 2015/108 (Brink’s).

46 In deze zin Asser/J.M.M. Maeijer, M.J. Kroeze, Deel 2-I*, De
Rechtspersoon, Deventer: Kluwer 2015, nr. 642.

47 Asser/J.M.M. Maeijer, M.J. Kroeze, Deel 2-I*, De Rechtspersoon,
Deventer: Kluwer 2015, nr. 642.

48 Asser/J.M.M. Maeijer, M.J. Kroeze, Deel 2-I*, De Rechtspersoon,
Deventer: Kluwer 2015, nr. 642.

49 HR 6 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2177, NJ 2001/477 (YVC IJs-
selwerf).

50 De formulering ‘een voorgenomen besluit tot’ heeft de wetgever
bewust gekozen om duidelijk te maken dat het moet gaan om po-
sitieve voorgenomen besluiten, dat wil zeggen besluiten om iets te
doen en niet besluiten om iets niet te doen. Zie Kamerstukken II
1976-1977, 13 954, nr. 7, p. 12, OK 16 december 1999, JRV 2000/
136 en ook Asser/J.M.M. Maeijer, M.J. Kroeze, Deel 2-I*, De
Rechtspersoon, Deventer: Kluwer 2015, nr. 637.
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genomen besluit voldoende geconcretiseerd is en de gevolgen
ervan voldoende bepaalbaar zijn.51

4.17 De OK oordeelde in de beschikking inzake OR/PTT Tele-
com dat het de ondernemer in beginsel vrij staat om te beslis-
sen in welke fase van een in stappen verlopend besluitvor-
mingsproces het advies gevraagd wordt. Het gekozen moment
kan echter (i) als te vroeg worden aangemerkt, bijvoorbeeld
wanneer nog geen inzicht kan bestaan in de gevolgen van het
(uiteindelijke) besluit of (ii) als te laat, bijvoorbeeld wanneer de
besluitvorming al zo ver is voortgeschreden dat het advies geen
wezenlijke invloed meer kan hebben.52 Van een adviesplicht is
dus sprake als een voorgenomen besluit zodanig uitgekristalli-
seerd is dat de gevolgen ervan voldoende bepaalbaar zijn.53 Als
daarvan nog geen sprake is, kan de ondernemer onverplicht op
grond van art. 23 lid 2 WORmet de OR in overleg treden.

Uitoefening van het adv ies recht
4.18 Art. 25 WOR bevat een aantal voorschriften over de wijze
waarop het adviesrecht moet worden uitgeoefend. Lid 2 bepaalt
dat de ondernemer het te nemen besluit schriftelijk aan de OR
voorlegt en dat dit op een zodanig tijdstip dient te gebeuren, dat
het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen be-
sluit. De OR wordt bij het vragen van advies een overzicht ver-
strekt van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de
gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de
onderneming werkzame personen zal hebben en van de naar
aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen (lid 3). De OR
dient tenminste éénmaal overleg te plegen in een overlegverga-
dering alvorens een advies wordt uitgebracht (lid 4). De WOR
bevat geen termijn voor het uitbrengen van advies, maar aange-
nomen wordt dat hiervoor een redelijke termijn moet worden
gelaten en dat de ondernemer na het verstrijken hiervan zal
kunnen besluiten zonder advies.54 Als na het advies een besluit
wordt genomen, wordt de OR daarvan zo spoedig mogelijk op
de hoogte gebracht (lid 5). Wanneer het besluit niet overeen-
stemt met het advies van de OR, is de ondernemer verplicht de
uitvoering van zijn besluit op te schorten tot een maand na de
dag waarop de OR van het besluit in kennis is gesteld. Die ver-
plichting vervalt wanneer de OR zulks te kennen geeft (lid 6).

Beroepsrecht van de OR en toets ing door de OK
4.19 Art. 26 WOR geeft de OR het recht bij de OK beroep in te
stellen tegen een besluit van de ondernemer als bedoeld in
art. 25 lid 5 WOR, hetzij wanneer dat besluit niet in overeen-
stemming is met het advies van de OR, hetzij wanneer feiten
of omstandigheden bekend zijn geworden, die, waren zij aan
de OR bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn ad-
vies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet
uit te brengen zoals het is uitgebracht. Het beroep wordt bij ver-
zoekschrift ingesteld binnen een maand nadat de OR van het
betreffende besluit in kennis is gesteld (lid 2). Het beroep kan
uitsluitend worden ingesteld ter zake dat de ondernemer bij af-

weging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het
betrokken besluit had kunnen komen (lid 4). Als een verzoek
van de OR op grond van art. 26 WOR ongegrond wordt ver-
klaard, betekent dit dat de ondernemer in redelijkheid tot zijn
besluit heeft kunnen komen. Indien de OK het beroep gegrond
bevindt, verklaart zij dat de ondernemer bij afweging van de be-
trokken belangen niet in redelijkheid tot het betrokken besluit
had kunnen komen (lid 5). Een dergelijke verklaring betekent
als zodanig niet dat het besluit ongeldig is geworden.55 In dit
verband is van belang dat naast de verklaring op verzoek van de
OR voorlopige voorzieningen kunnen worden getroffen: de on-
dernemer kan een verplichting worden opgelegd omhet besluit
geheel of ten dele in te trekken, alsmede de gevolgen daarvan
ongedaan te maken (lid 5 onder a) of een verbod om handelin-
gen ter uitvoering van (delen van) het besluit te verrichten of
doen verrichten (lid 5 onder b). Een beslissing van de OK tast
(door het bestreden besluit verworven) rechten van derden niet
aan (lid 5).
4.20 De OK toetst dus of de ondernemer bij afweging van de
betrokken belangen in redelijkheid tot zijn besluit heeft kun-
nen komen (art. 26 lid 4 WOR). Volgens vaste jurisprudentie56

is dat in het algemeen niet het geval wanneer de ondernemer,
bijvoorbeeld omdat hij er ten onrechte vanuit ging dat het be-
sluit niet adviesplichtig was, een besluit heeft genomen zonder
advies te vragen aan de OR. Volgens deze zogenaamde ‘Linge-
ziekenhuisdoctrine’ betekent niet nakomen van hetgeen in
art. 25 WOR is bepaald dat de OR niet op de voorgeschreven
wijze heeft kunnen kennis nemen van de inhoud van en de be-
weegredenen voor het voorgenomen besluit en dat hij daarop
geen invloed heeft kunnen uitoefenen; en voorts dat de onder-
nemer niet op de voorgeschreven wijze heeft kunnen kennisne-
men van de zienswijze van de OR, die juist in het belang van
het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstel-
lingen ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordi-
ging van de in de onderneming werkzame personen is inge-
steld.57 Als een besluit wordt genomen zonder dat de OR zijn
advies heeft kunnen geven, volgt daaruit dus in beginsel dat de
ondernemer niet tot een juiste belangenafweging heeft kunnen
komen. Een beroep door de ondernemer op druk van buiten en
gebrek aan tijd, waardoor hij zich niet heeft gerealiseerd dat ad-
vies moest worden gevraagd, wordt daarom in beginsel niet
door de OK gehonoreerd.58

4.21 Daarop maakt zij echter zo nodig wel een uitzondering. In
de zaak Openbaar lichaam Muskusrattenbestrijding in de pro-
vincie Utrecht was wel advies gevraagd over een voorgenomen
besluit inhoudende de overdracht van de onderneming, maar
nam de ondernemer uiteindelijk het besluit zonder het advies
af te wachten. De OK oordeelde dat een dergelijk besluit welis-

51 Asser/J.M.M. Maeijer, M.J. Kroeze, Deel 2-I*, De Rechtspersoon, De-
venter: Kluwer 2015, nr. 639. Zie in dit verband ook conclusie A-G
Langemeijer voor HR 7 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:AB9994,
NJ 1999/778 (NS Reizigers), randnummer 2.4.

52 OK 25 april 1991, ECLI:NL:GHAMS:1991:AD1396, NJ 1992/271
(OR/PTT Telecom).

53 Tegelijkertijd moet het advies er nog wel toe (kunnen) doen. Zie
art. 25 lid 3 WOR en hierna 4.18.

54 L.G. Verburg, Rood’s Wet op de ondernemingsraden, Deventer:
Kluwer 2013, p. 281 en L.C.J. Sprengers, Tekst & Commentaar Ar-
beidsrecht, art. 25 WOR, aant. 17. De OK kan toetsen of de termijn
redelijk is geweest. Zie bijvoorbeeld OK 26 november 2010,
ECLI:NL:GHAMS:2010:BO5270, JAR 2011/11, rov. 3.6.

55 Bij de invoering van het beroepsrecht is overwogen dat de verkla-
ring op grond van art. 26 lid 4 WOR dat de ondernemer niet in re-
delijkheid tot het betrokken besluit heeft kunnen komen in de
eerste plaats een preventieve werking zal hebben. Dat werd op
zichzelf van groot belang geacht. Zie Kamerstukken II 1975-1976,
13 954, nrs. 1-3, p. 40 en Kamerstukken II 1974-1975, 13 350, nr. 3
(MvT), p. 7-8.

56 OK 1 mei 1980, ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579, NJ 1981/271 m.nt.
J.M.M. Maeijer (Lingeziekenhuis), OK 30 mei 2012,
ECLI:NL:GHAMS:2012:BW7420, ARO 2012/94 (OR/Stichting Bra-
bants Orkest), rov. 3.9 en OK 24 februari 2015,
ECLI:NL:GHAMS:2015:553, JAR 2015/108 (Brink’s). Zie Asser/
J.M.M. Maeijer, M.J. Kroeze, Deel 2-I*, De Rechtspersoon, Deven-
ter: Kluwer 2015, nr. 648.

57 OK 1 mei 1980, ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579, NJ 1981/271 m.nt.
J.M.M. Maeijer (Lingeziekenhuis).

58 OK 30 november 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BC2286, ARO 2007/
199 (OR Stichting Kwaliteitscentrum Examinering), rov. 3.6-3.7.
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waar in beginsel in redelijkheid niet genomen had kunnen wor-
den,59 omdat het in de WOR neergelegde recht op medezeg-
genschap is geschonden, doch dat in dit geval echter sprake
was van een uitzonderingssituatie.60 De OR stelde zich name-
lijk op het standpunt dat zou zijn afgesproken dat pas advies
zou worden gegeven als overeenstemming zou zijn bereikt
over het sociaal plan. Dat was volgens de OK echter niet komen
vast te staan. Dat de OR geen advies uitbracht, leekmet name te
zijn ingegeven door de weigering van de onderneming verdere
gelden ter beschikking te stellen voor externe advisering ter
voorbereiding van het advies van de OR. Hier was, volgens de
OK, sprake van een weigering van de OR om advies te geven,
hetgeen in strijd was met de eisen van redelijkheid en billijk-
heid die partijen ook in een adviestraject op de voet van art. 25
WOR jegens elkaar in acht hebben te nemen. In dit geval oor-
deelde de OK daarom dat de ondernemer het besluit in redelijk-
heid kon nemen zonder het advies af te wachten, en woog zij
daarbij ook mee dat niet was gebleken van bezwaren van de
OR tegen de overgang als zodanig of tegen de personele gevol-
gen daarvan en voorts dat de lange duur en de onduidelijkheid
van de discussies over het sociaal plan aan de OR te wijten wa-
ren.

Algemene geschi l lenrege l ing
4.22 Behalve het beroep bij de OK staat de OR nog een middel
ter beschikking om op te komen tegen het niet nakomen van
een adviesverplichting door de ondernemer. Op grond van de
algemene geschillenregeling van art. 36 lid 2 WOR kunnen zo-
wel de ORals de ondernemer de kantonrechter verzoeken te be-
palen dat de ondernemer respectievelijk de OR, gevolg dient te
geven aan zijn WOR-verplichtingen. Art. 36 lid 5 WOR staat de
kantonrechter toe de OR dan wel de ondernemer te verplichten
bepaalde handelingen te verrichten. Ook langs deze weg kan de
OR dus naleving van de adviesverplichting van art. 25 WOR af-
dwingen. Art. 36 lid 3 WOR bepaalt voor een dergelijk geval dat
wanneer tegen het besluit reeds beroep is ingesteld bij de OK,
de kantonrechter het bij hem ingediende verzoek niet-ontvan-
kelijk verklaart. Omdat de OK de ondernemer kan bevelen het
besluit in te trekken, waar de kantonrechter slechts tot naleving
van de adviesverplichting kan bevelen, prefereren onderne-
mingsraden de OK-route.61

Advies recht van de OR in fa i l l i s sement?
4.23 De tekst van de WOR zelf biedt geen uitsluitsel over de
vraag of de daarin vervatte (advies)rechten van de OR in een
faillissement van de vennootschap die de onderneming in
stand houdt van toepassing blijven.62 De systematiek van de
WOR, waarin het ‘in stand houden van een onderneming’ be-
palend is, wijst echter in de richting van een bevestigend ant-
woord. In de doctrine zien we dat ook terug, zij het dat in dit

verband de vraag rijst of voor eventuele adviesverplichtingen in
faillissement vereist is dat de curator de onderneming heeft
‘voortgezet’. Ik ga hierna nader in op beide aspecten. Deze
eerste verkenning van de in de onderhavige zaak centraal ge-
stelde vraag wordt in paragraaf 5 gevolgd door een verdere uit-
dieping aan de hand van andere bronnen.

Systemat iek van de WOR: ‘ in stand houden van een
onderneming’
4.24 In de systematiek van deWOR is bepalend of sprake is van
een onderneming. De ondernemer die een onderneming in
stand houdt waar in de regel tenminste 50 personen werkzaam
zijn, is immers op grond van art. 2 lid 1 van de WOR verplicht
een OR in te stellen en jegens deze raad de voorschriften van
de WOR na te leven. Zo lang er een onderneming is, moet er
een OR met bijbehorende rechten en verplichtingen zijn. In
dit verband rijst dan de vraag of het uitspreken van het faillisse-
ment van de (rechts)persoon die de onderneming in stand
houdt als zodanig gevolgen heeft voor het voortbestaan van de
onderneming en daarmee voor de positie van de OR. Dat lijkt
niet het geval.
4.25 De faillissementsrechtelijke literatuur zit eerder op de lijn
dat het faillissement in beginsel geen verandering brengt in de
WOR-status van een onderneming. Zo is Kortmann van oor-
deel dat het faillissement van de vennootschap die de onderne-
ming in stand houdt niet betekent dat de onderneming op-
houdt te bestaan.63 Dat is van belang omdat de OR zijn rechten
ontleent aan het bestaan van die onderneming, niet aan het be-
staan van de vennootschap.64Na faillietverklaring gaan de rech-
ten en verplichtingen die de vennootschap jegens de OR had
over op de curator, of hij nu als ondernemer dan wel als be-
stuurder wordt aangemerkt (hiervoor 4.12).65Met zijn opvatting
dat een faillissement als zodanig niet meebrengt dat de onder-
neming niet langer bestaat, zodat ook de OR en zijn rechten en
plichten wel degelijk blijven bestaan, staat Kortmann niet al-
leen.66

4.26 Ook Jellinghaus en Kraaipoel zitten qua resultaat op een
zelfde spoor in hun annotatie bij de OK-beschikking in de on-
derhavige zaak:
‘‘10. Daarenboven is het nog maar de vraag of het enkel in staat
van faillissement verkeren betekent dat derhalve de onderne-
ming heeft opgehouden te bestaan vanuit een WOR-technisch
standpunt. Zo zal op het moment dat de kostenmelding wordt

59 De OK spreekt in dit verband over een ‘kennelijk onredelijk be-
sluit’. Dat is echter strikt genomen niet de maatstaf.

60 OK 8 januari 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BC4856, JAR 2008/51
m.nt. E. Knipschild (Openbaar lichaam Muskusrattenbestrijding in
de provincie Utrecht).

61 L.G. Verburg, Rood’s Wet op de ondernemingsraden, Deventer:
Kluwer 2013, p. 529.

62 De Faillissementswet biedt zelf ook zekere mogelijkheden tot in-
spraak voor OR en werknemers. Zo kunnen belanghebbenden,
waaronder volgens de wetsgeschiedenis ook de OR kan worden
geschaard, bij de rechter-commissaris in verzet komen tegen de
faillietverklaring. Zie Kamerstukken II 1996-1997, 24 615, nr. 28,
p. 30. Op grond van art. 69 Fw kunnen werknemers die ook
schuldeiser zijn opkomen tegen een handeling van de curator. Zie
onder meer R.H. van het Kaar, ‘Insolventie en arbeid’, TvI 2004/48.

63 S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen
van de vennootschap en onderneming’, in D.H. Beukenhorst e.a.,
Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu, preadvies van
de Vereeniging ‘Handelsrecht’, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993,
p. 104.

64 S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen
van de vennootschap en onderneming’, in D.H. Beukenhorst e.a.,
Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu, preadvies van
de Vereeniging ‘Handelsrecht’, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993,
p. 151.

65 S.C.J.J. Kortmann, ‘De positie van de vennootschapsorganen, de
ondernemingsraad en de curator tijdens faillissement’, in
H.J.M.N. Honée e.a. (red.), Van vennootschappelijk belang
(J.M.M. Maeijer-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988, p. 111.

66 Zie W.P.J. Kroft, ‘De curator en de medezeggenschap van werkne-
mers’, in S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator, een octopus, De-
venter: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 52, I. Zaal, De reikwijdte van
medezeggenschap, diss., Deventer: Kluwer 2014, nr. 6.5.2,
E.W.J.H de Liagre Böhl, Sanering en faillissement naar huidig en
nieuw recht, Deventer: Kluwer 1991, p. 61, J.J.M. van Mierlo, ‘Cor-
porate governance en insolventie’, in N.E.D. Faber e.a. (red.), De
bewindvoerder, een octopus, Deventer: Kluwer 2008, p. 47 en
F.B.J. Grapperhaus in zijn annotatie bij YVC IJsselwerf in Onderne-
mingrecht 2001/53 onder 6.
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gedaan doorgaans nog worden gewerkt binnen de onderne-
ming en zijn de werknemers in dienst. Derhalve bestaat de on-
derneming (in liquidatie) en dus de ondernemingsraad nog
steeds, inclusief alle bijbehorende rechten. Ook voor het overi-
ge staat deze overweging op gespannen voet met de slotoverwe-
ging 3.9 van de Ondernemingskamer, waarbij de curator wordt
opgeroepen de ondernemingsraad te blijven informeren. Dat
wijst erop dat de ondernemingsraad onverminderd is blijven
bestaan.’’67

Hierbij valt wel op dat de argumentatie overloopt van ‘er is een
onderneming dus een OR’ naar ‘er is een OR dus er zal ook nog
een onderneming zijn’. Dat laatste is niet waar het om gaat, het
eerste wel: als er een onderneming is, is er een OR, althans be-
hoort er een te zijn.
4.27 Er is geen reden aan te nemen dat het uitspreken van het
faillissement van de (rechts)persoon die de onderneming in
stand houdt als zodanig inhoudt dat niet meer van een onder-
neming in de zin van deWOR kan worden gesproken. Het fail-
lissement van de rechtspersoon die de onderneming in stand
houdt, leidt niet automatisch tot beëindiging van de, zoals de
onderneming in de WOR-systematiek is, naar buiten toe zelf-
standig opererende organisatorische eenheid waarin volgens
arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid
wordt verricht (hiervoor 4.5). Het is in veel gevallen wel zo dat
de werkzaamheden spoedig na het uitspreken van het faillisse-
ment ophouden en dat (een deel van) het personeel wordt ont-
slagen. Dit zijn echter geen automatische gevolgen van het fail-
lissement als zodanig, maar van keuzes die na het intreden
daarvan door de curator worden gemaakt. Het faillissement
van de (rechts)persoon als zodanig betekent dus niet het einde
van de onderneming. Dat brengt niet alleen mee dat er dan ook
nog een OR is, maar ook dat deze in beginsel adviesrechten
heeft.

I s voortzet t ing van de onderneming (door de curator)
vere i s t?
4.28 De OK heeft in de bestreden beschikking echter het vol-
gende mede ten grondslag gelegd aan haar oordeel dat de OR
DA geen adviesrecht had:
‘‘3.7 Op basis van de stukken en hetgeen ter terechtzitting naar
voren is gebracht, is voldoende vast komen te staan dat de cura-
tor de onderneming van de gefailleerde vennootschappen ge-
durende de faillissementen niet heeft voortgezet: zo heeft hij
bijvoorbeeld de leveranties aan de franchisenemers vanuit het
distributiecentrum direct stopgezet. Zijn handelingen als cura-
tor waren beperkt tot het verder (...) uitvoering geven aan het
(...) biedingsproces en het daarna verder afwikkelen van de fail-
liete boedels. De curator heeft de ondernemingen aldus niet in
stand gehouden. (...)’’
4.29 Is voortzetting van de onderneming van de vennootschap-
pen (door de curator) inderdaad vereist68 en zo ja waaruit vloeit
dat dan voort: uit de WOR zelf of vindt het vereiste elders zijn
bron?
4.30 Verlangen dat de onderneming van de vennootschappen
door de curator wordt voortgezet, ligt vanuit de WOR-systema-
tiek niet voor de hand: daarin is ‘in stand houden’ immers door-
slaggevend. Zolang gesproken kan worden van een naar buiten
toe zelfstandig opererende organisatorische eenheid waarin
volgens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling
arbeid wordt verricht, is er een onderneming. We zagen zojuist

dat het uitspreken van het faillissement hierin in beginsel geen
verandering brengt. Door de OK genoemde omstandigheden
als het stopzetten van leveranties zijn tegen de achtergrond van
hetWOR-begrip evenmin relevant. Dat is van belang, omdat uit
de zojuist geciteerde laatste zin van rov. 3.7 blijkt dat de OKwel
aansluiting zoekt bij het WOR-begrippenkader. Weliswaar be-
gint zij met (niet) voortzetting van de onderneming van de ge-
failleerde vennootschappen, maar zij eindigt met de conclusie
dat de curator de ondernemingen niet in stand heeft gehouden.
Zo lijkt de OK het WOR-begrip ‘in stand houden’ te koppelen
aan het begrip ‘voortzetten’. Dat laatste begrip pleegt echter, in
ieder geval in het faillissementsrecht, een meer beperkte invul-
ling te krijgen die in de WOR-context minder aanspreekt. Ik
licht dat toe.
4.31 Art. 98 en art. 173a e.v. Fw staan de curator toe het bedrijf
van de gefailleerde voort te zetten.69 Volgens de INSOLAD-
praktijkregels doet hij dat alleen indien aannemelijk is dat het
belang van de boedel of een ander zwaarwegend belang dat
vergt en indien tevens redelijkerwijs verwacht mag worden dat
de meeropbrengst die als gevolg van het voortzetten van de on-
derneming kan worden behaald de daarmee gepaard gaande
extra kosten zal overschrijden.70 Hoewel voortzetting in eerste
instantie, tijdens de inventarisatiefase, in de praktijk gebruike-
lijk is, is voortzetting voor langere termijn slechts aangewezen
indien de belangen van de boedel daarmee gediend zijn.
4.32 Voortzetting kan zowel plaatsvinden tijdens de conserva-
toire fase van het faillissement (art. 98 Fw) als tijdens de execu-
tiefase (art. 173a e.v. Fw). In de conservatoire fase is voortzetting
gericht op behoud van de onderneming, terwijl in de executo-
riale fase opbrengstmaximalisatie voorop staat.71 In beide geval-
len echter moet voortzetting in het belang van de boedel zijn.
De curator heeft hiervoor dan ook in beginsel een machtiging
van de rechter-commissaris nodig. De baten en lasten van de
voortzetting komen voor rekening van de boedel.
4.33Wat onder voortzetting wordt verstaan, is daarmee nog niet
gezegd. Ik citeer Rikkert:72

‘‘Een definitie van voortzetting van de onderneming wordt niet
in de wet gegeven en ook in de literatuur of jurisprudentie zijn
hiervoor nauwelijks aanknopingspunten te vinden. Mijns in-
ziens zit in het begrip voortzetting de betekenis ervan reeds be-
sloten. In het geval de onderneming na faillissement wordt
voortgezet, continueert de onderneming aldus (een belangrijk
deel van) haar activiteiten.’’73

Zo bekeken is van voortzetting al snel sprake: bedoeld wordt in

67 S.F.H. Jellinghaus en B.I. Kraaipoel in hun annotatie bij de hier be-
streden OK-beschikking in JIN 2016/210.

68 De OR DA beantwoordt deze vraag ontkennend in het verzoek-
schrift tot cassatie, randnummers 24 e.v.

69 Zie in algemene zin B. Rikkert, De faillissementscurator als pseudo-
ondernemer. Voortzetting van de onderneming in faillissements-
rechtelijk en ondernemingsrechtelijk perspectief, Amersfoort: Cel-
sus Juridische Uitgeverij 2014, p. 5-24, B. Wessels, Insolventierecht,
deel IV: Bestuur en beheer na faillietverklaring, Deventer: Kluwer
2015, nrs. 4374-4378, E.P.M. Joosen, Overdracht van ondernemin-
gen uit faillissement, diss., Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998,
p. 119-134 en S.H. de Ranitz, ‘De voortzetting van de onderneming
tijdens insolventie, nu en straks’, in N.E.D. Faber e.a. (red.), De be-
windvoerder, een octopus, Deventer: Kluwer 2008, p. 179-191.

70 INSOLAD, Praktijkregels voor curatoren, september 2011, 2.1.
71 B. Rikkert, De faillissementscurator als pseudo-ondernemer. Voort-

zetting van de onderneming in faillissementsrechtelijk en onderne-
mingsrechtelijk perspectief, Amersfoort: Celsus Juridische Uitgeverij
2014, p. 8.

72 B. Rikkert, De faillissementscurator als pseudo-ondernemer. Voort-
zetting van de onderneming in faillissementsrechtelijk en onderne-
mingsrechtelijk perspectief, Amersfoort: Celsus Juridische Uitgeverij
2014, p. 8.

73 Zie verder B. Rikkert, De faillissementscurator als pseudo-onderne-
mer. Voortzetting van de onderneming in faillissementsrechtelijk
en ondernemingsrechtelijk perspectief, Amersfoort: Celsus Juridi-
sche Uitgeverij 2014, p. 95-110 en J.R. van Faassen, De persoonlijke
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ieder geval een (gedeeltelijke) voortzetting van de werkzaamhe-
den. Dit lijkt ook in ‘afgeslankte vorm’ te kunnen gebeuren. Zo
is wel betoogd dat voortzetting kan bestaan uit het afmaken van
onderhanden werk.74Voortzetting in deze ruime zin blijkt in de
praktijk, althans in eerste instantie, eerder regel dan uitzonde-
ring en eigenlijk zelfs bijna een vanzelfsprekendheid te zijn.75

Dat is ook logisch nu, in het geval dat een doorstart of verkoop
van bedrijfsonderdelen wordt beoogd, een going concern-ver-
koop tot een hogere opbrengst zal leiden.76 Betoogd wordt zelfs
dat de curator bevoegd is om na het uitspreken van faillisse-
ment de onderneming voorlopig voort te zetten zonder advies
van de commissie van schuldeisers of een machtiging van de
rechter-commissaris.77 De curator kan in veel gevallen ook niet
anders: het kost tijd om zich een beeld te vormen van de levens-
vatbaarheid van de onderneming en wanneer de onderneming
in deze fase zou worden stilgelegd, zouden de kansen op een
voortzetting of overgang worden gefrustreerd.78 Dit kan de mo-
gelijkheden om een hogere opbrengst voor de gezamenlijke
schuldeisers te realiseren en om behoud van de onderneming
en de werkgelegenheid te garanderen negatief beı̈nvloeden.
Tenzij dus direct duidelijk is dat voortzetting niet mogelijk of
niet zinvol is, zal de curator een korte overgangsperiode moe-
ten worden gegund om te beslissen of de onderneming gedu-
rende langere tijd moet worden voortgezet.79

4.34 De vraag is nu wat de betekenis van het al of niet voortzet-
ten door de curator in de zojuist besproken zin is voor de toe-
passelijkheid van de WOR. De OK heeft in de bestreden be-
schikking aangenomen dat van voortzetting geen sprake was
en dat daarom geen onderneming (meer) in stand werd gehou-
den. Ook in de doctrine komen we vergelijkbare opvattingen te-
gen.
4.35 Zo lijkt Kortmann voortzetting door de curator inderdaad
als voorwaarde voor het voortduren van het adviesrecht van de
OR te zien:80

‘‘In geval van een faillissement van een vennootschap kan de
onderneming worden voortgezet. De beslissing dienaangaande
neemt de curator. De onderneming behoort tot het vermogen
dat door de curator wordt bestuurd. Honée merkt de eigenaar
van de onderneming als ondernemer in de zin van de WOR
aan. In die visie dient ook de gefailleerde vennootschap te wor-
den geduid als ondernemer die de voortgezette onderneming

in stand houdt. Uitgaande van deze benadering dient naar mijn
mening te worden aangenomen dat de curator een bestuurder
in de zin van art. 1 lid 1 onder e WOR is. Ikzelf zou in geval van
gehele of gedeeltelijke voortzetting van de onderneming de cu-
rator willen aanmerken als ondernemer in de zin van de WOR.
Vanaf de faillietverklaring komen het beheer en de beschikking
over de onderneming immers aan de curator toe. Voor ons on-
derwerp leiden beide benaderingen tot dezelfde uitkomst: de
rechten en verplichtingen die (de bestuurder van) de vennoot-
schap tegenover de ondernemingsraad had, zijn – in beginsel
– overgegaan op de curator. De curator moet dan ook in begin-
sel het in de WOR neergelegde adviesrecht en instemmings-
recht van de ondernemingsraad respecteren.’’
4.36 Ook De Liagre Böhl81 lijkt uit te gaan van voortzetting, in
welk geval hij de curator als ondernemer in de zin van de WOR
beschouwt met alle WOR-verplichtingen van dien:
‘‘Verdedigd wordt, dat een curator zich aan de OR niet behoeft te
storen. Dit standpunt moge onder omstandigheden praktisch
zijn, juridisch is het ons inziens niet houdbaar. De OR is niet een
orgaan van de gefailleerde, doch van de door de gefailleerde ge-
dreven onderneming, die moet worden geabstraheerd van het ju-
ridische vehikel. Wordt in faillissement de onderneming voortge-
zet, dan dient de curator te worden beschouwd als ondernemer in
de zin van de WOR. Er is geen juridische (noch een redelijke)
grond een als ondernemer optredende curator op medezeggen-
schapsgebied meer bevoegdheden toe te kennen dan een ‘gewo-
ne’ ondernemer. Zo behoort de curator voor de ‘beëindiging van
de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk
onderdeel daarvan’, conform art. 25, lid 1, sub c, WOR, advies te
vragen aan de OR. Daaraan doet niet af, dat ingevolge de artt. 98
en 174 F de (staking van de) voortzetting van het bedrijf is onder-
worpen aan goedkeuring van de RC en – in het voorkomende ge-
val – de crediteurencommissie. DeWOR is van jonger datum dan
de Faillissementswet. Indien de wetgever zou hebben beoogd de
regeling in de Faillissementswet uitputtend te laten zijn, zou dit
in de latere wet uitdrukkelijk moeten zijn bepaald.’’
Wel tekent hij hierbij het volgende aan:
‘‘Het spreekt intussen vanzelf, dat de praktische betekenis van
de medezeggenschap in faillissement wordt ingeperkt door de
economische grenzen. Een curator die niet langer de lonen kan
betalen, behoeft voor staking van het bedrijf geen advies te vra-
gen. Is echter nog liquiditeit aanwezig en overweegt de curator
in die situatie bedrijfsbeëindiging, bijvoorbeeld met het oog op
geleden en of te verwachten boedelverliezen, dan is er ruimte
voor toetsing van dit besluit aan de WOR. Hetzelfde geldt a for-
tiori, indien de curator overdracht der onderneming overweegt
en daarbij de keus heeft uit verschillende mogelijkheden.’’82

4.37 En er is meer steun voor deze ‘voortzettings-lijn’. Ook Van
het Kaar en Roest koppelen de WOR-verplichtingen van de cu-
rator aan voortzetting van het bedrijf.83 De literatuur zit echter
niet op één lijn. Witteveen en Zaal bijvoorbeeld zijn van oordeel
dat ‘voortzetting’ vanuit WOR-perspectief beschouwd een niet-
relevant gegeven is; vereist is slechts dat er nog sprake is van
een onderneming in de zin van deWOR:84

aansprakelijkheid van de faillissementscurator, Tilburg: Celsus Juri-
dische Uitgeverij 2010, p. 59-62.

74 E.W.J.H de Liagre Böhl, Sanering en faillissement naar huidig en
nieuw recht, Deventer: Kluwer 1991, p. 237.

75 H.P.J. Ophof, ‘Faillissement, surséance van betaling en de conti-
nuı̈teit van de onderneming’, in D.H. Beukenhorst e.a., Het faillis-
sement in de tijd van Molengraaff en nu, preadvies van de
Vereeniging ‘Handelsrecht’, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993,
p. 15-16.

76 F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, diss., Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 247.

77 Zie bijvoorbeeld F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, diss.,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 248 en H.P.J. Ophof, ‘Fail-
lissement, surséance van betaling en de continuı̈teit van de onder-
neming’, in D.H. Beukenhorst e.a., Het faillissement in de tijd van
Molengraaff en nu, preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 15.

78 Zie F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, diss., Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 248.

79 F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, diss., Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 247-248.

80 S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen
van de vennootschap en onderneming’, in D.H. Beukenhorst e.a.,
Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu, preadvies van
de Vereeniging ‘Handelsrecht’, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993,
p. 150-151.

81 E.W.J.H de Liagre Böhl, Sanering en faillissement naar huidig en
nieuw recht, Deventer: Kluwer 1991, p. 61-62.

82 E.W.J.H de Liagre Böhl, Sanering en faillissement naar huidig en
nieuw recht, Deventer: Kluwer 1991, p. 62.

83 R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting, De-
venter: Kluwer 1993, p. 171 en J. Roest, Medezeggenschap van
werknemers bij financieel-economische besluiten, Deventer: Klu-
wer 1996 p. 265.

84 P.A.M. Witteveen en I. Zaal, ‘Medezeggenschap bij faillissement en
doorstart’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2016, p. 91.
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‘‘Wat de curator op het moment van faillietverklaring aantreft is
een entiteit, met werknemers waar als regel nog wordt gewerkt.
De ondernemer (lees: de failliete rechtspersoon) houdt dat alles
op dat moment nog steeds in stand.’’
Er zijn ook auteurs die zich over dit punt niet uitdrukkelijk uit-
laten en het erop houden dat de curator de WOR dient te res-
pecteren.85

4.38 Wanneer we de balans opmaken, lijkt het gerechtvaardigd
te concluderen dat het vereiste van voortzetting niet kan wor-
den afgeleid uit de WOR zelf en ook niet goed te verenigen is
met het WOR-begrip ‘in stand houden’, dat ruimer is.86 Voor
‘in stand houden’ van een onderneming is bijvoorbeeld niet
vereist dat (doorlopend) werkzaamheden worden uitgevoerd
(hiervoor 4.6).
4.39 Is er reden om desondanks voortzetting van de onderne-
ming door de curator als voorwaarde te stellen voor toepasse-
lijkheid van de WOR-verplichtingen? Het behoeft geen betoog
dat voortzetting zonder meer een sterke aanwijzing oplevert
dat de WOR-verplichtingen rusten op de curator. Als de curator
tot voortzetting is overgegaan, is in zekere zin sprake van ‘busi-
ness as usual’, hoewel uiteraard het belang van de boedel voor-
op zal blijven staan. De curator zal zich echter als goed onder-
nemer moeten gedragen,87 en ten opzichte van de werknemers
de normen van goed werkgeverschap in acht moeten nemen.88

Hierbij past ook dat hij eventuele WOR-verplichtingen gestand
doet.
4.40 Hiermee is (al dan niet door de rechter-commissaris ge-
sanctioneerde) voortzetting echter nog geen voorwaarde gewor-
den. Aan een dergelijke voorwaarde is in ieder geval het be-
zwaar verbonden dat ook voortzetting een rekkelijk begrip is
en in de praktijk sterk uiteenlopende gevallen aan de orde zijn
waarin naleving van de WOR niet altijd zinvol lijkt.89 Zo is, als
gezegd, ‘de facto’ voortzetting in de praktijk gebruikelijk, al-
thans voor een korte periode, en zou de curator hiertoe ook be-
voegd moeten zijn (hiervoor 4.33). Daarvan te onderscheiden is
de door de rechter-commissaris gesanctioneerde voortzetting.
Ook deze kent diverse verschijningsvormen. Eventueel is zij
beperkt tot het afmaken van onderhanden werk. Achter ‘voort-
zetting’ gaan dus verschillende situaties schuil, waarbij het in
het ene geval reëler is om naleving van de WOR te verlangen
dan in het andere. Of al dan niet sprake is van een door de rech-
ter-commissaris gesanctioneerde voortzetting lijkt mij als on-
derscheidend criterium in ieder geval moeilijk bruikbaar.
4.41 Hiermee wordt de eerste verkenning vanuit deWOR-syste-
matiek afgesloten. Hierna wordt de centrale vraag verder uitge-
diept mede aan de hand van andere bronnen.

5 De kern van deze zaak
5.1 Aan de orde in deze zaak is de principiële en voor de rechts-
praktijk belangrijke vraag in hoeverre het adviesrecht op grond
van art. 25 WOR ook geldt in faillissementssituaties. Die vraag
leent zich niet voor een eenvoudige beantwoording. Het faillis-
sementsrecht en het medezeggenschapsrecht zijn aparte
rechtsgebieden met ieder hun eigen ratio en begrippenkader
(hiervoor in algemene zin paragraaf 4). In deze zaak beoogt de
OR DA klaarblijkelijk in het bijzonder een algemene beant-
woording van die principiële vraag. Het belang van de beant-
woording van deze vraag voor de concrete casus is (weliswaar
niet afwezig maar wel) beperkt (hiervoor 3.2). Voor de faillisse-
mentspraktijk in bredere zin is het echter wel een belangrijke
vraag. De context is dat curatoren zich in de praktijk kennelijk
weinig gelegen laten liggen aan de WOR en de OR.90 Dat lijkt
mij – om maar direct kleur te bekennen – geen optimale gang
van zaken. Anderzijds kunnen de bijzonderheden van een fail-
lissementssituatie een onverkorte toepassing van de WOR pro-
blematisch maken. Ik heb getracht bij de beoordeling van de
vraag met die beide invalshoeken rekening te houden.
5.2 Bij de beoordeling moet worden vooropgesteld dat de ver-
houding tussen het medezeggenschapsrecht uit de WOR en
het faillissementsrecht in de wet en de rechtspraak van Uw
Raad (nog) niet is uitgekristalliseerd. De wetgever heeft deze
verhouding niet (stelselmatig en expliciet) geregeld. Bij Uw
Raad heeft deze vraag ook niet eerder uitdrukkelijk voorgele-
gen; eerder werd Uw Raad in de zaak YVC IJsselwerf uitslui-
tend de vraag voorgelegd of de OR adviesrecht toekomt ten aan-
zien van het besluit tot het aanvragen van surseance van beta-
ling (dienaangaande hierna 5.9). Voor de beoordeling van deze
openliggende rechtsvraag zal ik daarom vooral ingaan op de
wetsgeschiedenis, literatuur en ontwikkelingen in (niet recht-
streeks op dit geval toepasselijke) wet- en regelgeving.
5.3 Uit de wetsgeschiedenis van de WOR lijkt te volgen dat het
adviesrecht ingevolge art. 25 van die wet het faillissementsrecht
niet mag doorkruisen. Ik citeer in dat verband twee passages
van toenmalig minister van Sociale Zaken enWerkgelegenheid
Melkert bij de wijziging van die wet in 1997:
‘‘Mijn punt is dat na het constateren en het uitbrengen van ad-
vies over relevante zaken die men voornemens is te doen of te
laten (...) een formele fase aanbreekt, zoals het aanvragen van
het faillissement of het bepalen van de winstbestemming, waar-
van het formele karakter elders in de wetgeving is vastgelegd.
De medezeggenschap heeft daar geen betrekking op. Als je dat
wel wilt regelen, introduceer je medezeggenschap in het ven-
nootschapsrecht of je introduceert medezeggenschap in het
faillissementsrecht. Dat is dus een andere constructie, die ver-
dergaat dan hetgeen ooit in het adviesrecht uit hoofde van arti-
kel 25 is bedoeld. Het lijkt mij niet in de rede te liggen om dat te
doen. Volgensmij is de noodzaak daartoe in de praktijk ook niet
aangetoond. In ieder geval zou dit het karakter van demedezeg-
genschap veranderen naarmate je de medezeggenschap wel in
het vennootschapsrecht of het faillissementsrecht zou introdu-
ceren. Dat is mijn punt.’’91

‘‘Ik kom dan op de kredietverstrekking en het stellen van zeker-
heid. De heer Van Dijke veronderstelde dat dit niet in het wets-

85 Zie bijvoorbeeld P. Hufman, Arbeidsrecht in insolventie: een
rechtsvergelijking, diss., Den Haag: Sdu 2015, p. 90-91,
R.M. Beltzer en J. van der Pijl, ‘De rechtspositie van de werkne-
mers bij surseance van betaling en faillissement’, in L.G. Verburg
en R.M. Beltzer (red.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisa-
tie, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 249-250 en J.J.M. van Mierlo,
‘Corporate governance en insolventie’, in N.E.D. Faber e.a. (red.),
De bewindvoerder, een octopus, Deventer: Kluwer 2001, p. 50-51.

86 Zie aldus ook P.A.M. Witteveen en I. Zaal, ‘Medezeggenschap bij
faillissement en doorstart’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming
2016, p. 91, die stellen dat voortzetting van de onderneming vanuit
WOR-perspectief een ‘niet-relevante maatstaf is’.

87 B. Rikkert, De faillissementscurator als pseudo-ondernemer. Voort-
zetting van de onderneming in faillissementsrechtelijk en onderne-
mingsrechtelijk perspectief, Amersfoort: Celsus Juridische
Uitgeverij 2014, p. 72-73 en aldaar aangehaalde literatuur.

88 P.R.W. Schaink, Arbeidsovereenkomst en insolventierecht, Deven-
ter: Kluwer 2017, nr. 2.3.

89 Zie ook de OR DA in het verzoekschrift tot cassatie, randnummers
30-31.

90 Zie onder meer het ook door de OK in de bestreden beschikking
genoemde aan het WODC uitgebrachte rapport van L.G. Verburg
e.a., Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de arbeids-
rechtelijke positie van hun werknemers, Nijmegen: Radboud Uni-
versiteit 2016 p. 30 e.v. en W.P.J. Kroft, ‘De curator en de
medezeggenschap van werknemers’, in S.C.J.J. Kortmann e.a.
(red.), De curator, een octopus, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
1996, p. 56-57.

91 Kamerstukken II 1996-1997, 24 615, nr. 28, p. 32.

798

115 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland juli 2017, afl. 6



voorstel zat. Op dat punt hebben wij wel het SER-advies gevolgd
en dit in de wet opgenomen. Daaruit vloeit de op zichzelf be-
grijpelijke vraag voort, hoe om te gaan met faillissement of sur-
seance van betaling. Dat raakt nauw aan alles wat aan de andere
kant vennootschapsrechtelijk met betrekking tot het functione-
ren van bedrijven wordt bepaald. Ik kom straks op enkele an-
dere punten die daar ook aan raken. Het kabinet heeft gepro-
beerd een vrij consequente lijn te trekken bij het onderscheid
tussen wat in het vennootschapsrecht is geregeld en wat als be-
voegdheid aan de ondernemingsraad toekomt. Het kabinet
wenst dit onderscheid intact te houden. Het is om die reden
dat faillissementen en surseances van betaling buiten het ad-
viesrecht van de ondernemingsraad zijn gehouden. Ik wijs er
wel op dat een voorgenomen besluit tot beëindiging van werk-
zaamheden van de onderneming voorwerp van overleg kan zijn
en, naar ik aanneem, ook zal zijn tussen de ondernemer en de
ondernemingsraad. Er zijn tal van voorbeelden bekend dat er
alternatieven, noodplannen worden gepresenteerd. Bovendien
kan de ondernemingsraad op grond van de faillissementswet
verzet aantekenen tegen de faillietverklaring. Het is dus niet zo
dat de ondernemingsraad buitenspel staat. Zou je het nu via het
adviesrecht regelen, dan zet je toch een stap verder. Dan ga je
een belendend perceel van wetgeving in. Ik meen dat daaraan
nogal wat complicaties vastzitten. Het heeft het kabinet er in
ieder geval van weerhouden om die stap te zetten.’’92

5.4 Of van een dergelijke doorkruising van het faillissements-
recht sprake is, hangt sterk af van het type faillissement. Er kan
zich een breed spectrum van gevallen voordoen. In de regel zal
echter een onderscheid zijn te maken tussen de volgende twee
situaties: het geval dat (louter) sprake is van beëindiging van de
gefailleerde onderneming en verkoop van de goederen over-
eenkomstig art. 176 Fw zonder dat zicht bestaat op voortzetting
of doorstart van de onderneming (hierna 5.5) en het geval dat
een dergelijk vooruitzicht wel aanwezig is (hierna 5.6).
5.5 Naar mijn mening is de beëindiging van het gefailleerde be-
drijf zonder dat zicht bestaat op een voortzetting of doorstart
geen adviesplichtig besluit in de zin van art. 25 WOR.93 Ik licht
dat toe. In het faillissementsrecht is beëindiging en vereffening
van het gefailleerde bedrijf het wettelijk uitgangspunt. De vraag
is daarom of voor die beëindiging een apart, en adviesplichtig,
besluit van de curator nodig is. In dat kader is verder van belang
dat voor voortzetting van het bedrijf toestemming van de rech-
ter-commissaris of de commissie van schuldeisers is vereist
(art. 98 Fw). Bij het aannemen van een adviesrecht ten aanzien
van een voorgenomen beëindiging zou zich dus de situatie
kunnen voordoen dat de OR in rechte opkomt tegen het voorge-
nomen besluit tot beëindiging van het bedrijf en dat de rechter-
commissaris geen toestemming geeft voor voortzetting van de
onderneming. De curator komt dan in een (al te) moeilijk par-
ket. Het medezeggenschapsrecht lijkt mij daarom bij een
beëindiging in faillissement niet goed inpasbaar. Daar komt
nog bij dat de meerwaarde van medezeggenschapsrecht in het
geval van een faillissement zonder vooruitzicht van een voort-
zetting of doorstart relatief beperkt lijkt. Ik meen daarom dat
een bedrijfsbeëindiging door de curator op de hiervoor be-
doelde wijze (dat wil zeggen: een beëindiging door verkoop
van de goederen overeenkomstig art. 176 Fw zonder dat zicht
bestaat op voortzetting of doorstart van de onderneming) niet
op de voet van art. 25 WOR aan de ondernemingsraad behoeft
te worden voorgelegd.

5.6 Na een faillissement kan zich echter ook de situatie voordoen
dat er uitzicht bestaat op voortzetting in afgeslankte vorm of een
doorstart. De curator is dan niet uitsluitend bezig met afwikke-
len, integendeel. Hij handelt in zoverre min of meer als (ver-
kapte) ondernemer. Het is ook precies in die situatie dat mede-
zeggenschap toegevoegde waarde heeft. Er is dan namelijk een
vooruitzicht van behoud van (een gedeelte van de) arbeidsplaat-
sen. Naar mijn mening dient het voornemen voor de (afge-
slankte) voortzetting of doorstart in dat geval wel adviesplichtig
op grond van art. 25 WOR te zijn. Steun voor deze opvatting
meen ik te kunnen ontlenen aan de navolgende bronnen:
– (a) de wetsgeschiedenis bij deWOR;
– (b) de uitspraak van Uw Raad inzake YVC IJsselwerf;
– (c) de heersende leer in de literatuur;
– (d) het wetsvoorstel ‘pre-pack’ en de EU-richtlijn 2001/23/EG.94

– (e) de Wet Melding Collectief Ontslag (hierna: ‘WMCO’).
5.7 Ik loop deze bronnen hierna kort langs.
5.8 (a) De wetsgeschiedenis bij de WOR. Uit de wetsgeschiede-
nis van de WOR volgt (naast de zojuist in 5.3 geciteerde passa-
ges over het voorkomen van een doorkruising van het faillisse-
mentsrecht) dat de rechten van de OR tijdens faillissement zo-
veel mogelijk dienen te worden gerespecteerd. De regering
schreef reeds ten tijde van de wijziging van de WOR in 1970
het volgende aan de Eerste Kamer ter toelichting van art. 36
WOR: ‘‘De kantonrechter kan aan een veroordeling van een on-
dernemer tot naleving van een bepaald wetsartikel een dwang-
som verbinden. Dit kan ook, wanneer de ondernemer surséan-
ce van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement ver-
keert.’’95 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Melkert voegde hier tijdens de behandeling van de wijziging
van deWOR in 1997 het navolgende aan toe:
‘‘Wat betreft faillissement en surseance van betaling gaat het – zo
begrijpen wij de vraag van deze leden – om voorgenomen beslui-
ten van de ondernemer tot het aanvragen van het eigen faillisse-
ment c.q. de eigen surseance. De ondernemingsraad heeft hier-
over geen adviesrecht. Verwezen zij naar de uitspraak van de Ar-
rondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch op 9 april 1980
(NJ 1980, 564). Daarin wordt overwogen dat tekst, wetsgeschie-
denis noch strekking van artikel 25, eerste lid, onder c van de
WOR, steun geeft voor de opvatting dat onder een voorgenomen
besluit tot beëindiging van (een belangrijk onderdeel van) de
werkzaamheden van de onderneming mede valt te verstaan een
verzoek strekkende tot faillietverklaring van de ondernemer. De
rechtbank overwoog onder andere dat het faillissement niet nood-
zakelijk een beëindiging van dewerkzaamhedenmet zich brengt.
Voor de surseance van betaling geldt ons inziens hetzelfde. Dit
betekent overigens niet dat de ondernemingsraad volledig buiten
spel staat. Hij heeft uiteraard de mogelijkheid een (voorgeno-
men) aanvraag tot faillietverklaring of surseanceaanvraag in het
overleg met de ondernemer aan de orde te stellen of kan bijvoor-
beeld een alternatief noodplan presenteren. Bovendien kan de
ondernemingsraad op grond van de Faillissementswet verzet aan-
tekenen tegen de faillietverklaring. Mocht de curator c.q. de be-
windvoerder het voornemen hebben om besluiten te nemen als
bedoeld in onder andere artikel 25 van deWORdan dient hij daar-
bij de rechten van de ondernemingsraad te respecteren.’’96, 97

92 Kamerstukken II 1996-1997, 24 615, nr. 28, p. 30.
93 In dat verband merk ik op dat de WMCO niet voorziet in een zelf-

standige adviesplicht, maar een sanctie stelt op het niet naleven
van de uit de WOR voortvloeiende adviesplicht. Zie hierna 5.16.

94 Zie voor de jongste ontwikkelingen P.R.W. Schaink, ‘Arbeidsrecht in
opmars in het insolventierecht’, TvI 2017/2.

95 Kamerstukken I 1970-1971, 10 335, nr. 15b (MvA), p. 3.
96 Kamerstukken II 1996-1997, 24 615, nr. 9 (NAV), p. 15-16. Deze

passage is aangehaald door de OR DA in het verzoekschrift tot
cassatie, randnummer 5.

97 In de literatuur is het standpunt van de regering, dat een besluit tot
het aanvragen van het eigen faillissement niet adviesplichtig is, be-
kritiseerd. De minister onderbouwde dit standpunt met een verwij-
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5.9 (b) De uitspraak YVC IJsselwerf. Uw Raad oordeelde in de
zaak YVC IJsselwerf dat het aanvragen van surseance geen ad-
viesplichtig besluit in de zin van de WOR is (hiervoor 4.15). De
reden is dat benoeming van een bewindvoerder geen verande-
ring in de interne verdeling van de bevoegdheden meebrengt,
maar (slechts) de bevoegdheden beperkt van degenen die da-
den van beheer en beschikking mogen verrichten. Ten over-
vloede overwoog Uw Raad echter onder verwijzing naar de
wetsgeschiedenis dat het adviesrecht van de OR na de ver-
leende surseance wel in stand blijft:
‘‘3.4 (...) Het besluit surséance van betaling aan te vragen strekt
niet ertoe een belangrijke wijziging te brengen in de organisatie
van de onderneming dan wel in de verdeling van de werkzaam-
heden van de onderneming en de surséance van betaling tast,
als zij verleend wordt, de organisatie van de onderneming niet
aan. De benoeming van een bewindvoerder brengt geen veran-
dering in de interne verdeling van de bevoegdheden, doch be-
perkt de bevoegdheden van degenen die daden van beheer en
beschikkingmogen verrichten. Voor zover de surséance van be-
taling aangevraagd zou worden in verband met de mogelijke
bedoeling de onderneming geheel of gedeeltelijk te staken, ver-
dient opmerking dat het adviesrecht van de OR na de verleende
surséance van betaling in stand blijft. Voor deze opvatting is
ook steun te vinden in de parlementaire geschiedenis van de
wijziging van de WOR van 1998, zoals weergegeven in de con-
clusie van de Plaatsvervangend Procureur-Generaal onder
3.3.3.1 tot en met 3.3.3.4, waaruit blijkt dat de vraag of de OR ter
zake van voorgenomen besluiten tot het aanvragen van het
(eigen) faillissement of surséance van betaling medezeggen-
schap dient te hebben, door de bij die wijziging optredende
wetgever, althans door de regering, onder ogen is gezien en ne-
gatief is beantwoord.’’98 (onderstreping toegevoegd, A-G)
5.10 (c) De literatuur. In de literatuur wordt breed gedragen dat
het adviesrecht van de OR na een faillissement niet zonder
meer verloren gaat. Kortmann, De Liagre Böhl, Van het Kaar

en Roest nemen tot uitgangspunt dat het adviesrecht van de
OR gehandhaafd blijft wanneer de curator de gefailleerde on-
derneming voortzet99 (hiervoor 4.35-4.37). Witteveen en Zaal
gaan ervan uit dat voor het voortbestaan van het adviesrecht
slechts nodig is dat nog sprake is van een onderneming in de
zin van de WOR (hiervoor 4.37). Hufman, Van Mierlo en Belt-
zer en Van der Pijl betogen dat de curator de WOR dient te res-
pecteren (hiervoor 4.37). In de literatuur is voor zover mij be-
kend niet verdedigd dat het adviesrecht in een faillissementssi-
tuatie (in beginsel) niet bestaat. In de doctrine is wel aandacht
besteed aan de vragen die rijzen bij toepassing van het advies-
recht in een faillissementssituatie. Daarbij is onder meer aan
de orde gekomen wie er in dat geval ondernemer is (hiervoor
4.11-4.12). Onoverkomelijke bezwaren zijn in dat verband in de
literatuur niet gesignaleerd.
5.11 In de literatuur is ook aandacht besteed aan de invloed van
een faillissement op de lengte van de termijnen in de WOR.
Strikt genomen heeft het faillissementsrecht geen invloed op
de termijnen uit de WOR, maar is de vraag of deze termijnen
in een faillissement wel onverkort kunnen worden aangehou-
den. Hoofdlijn lijkt te zijn dat dit niet het geval is. Met name de
verplichte opschortingstermijn van één maand (art. 25 lid 6
WOR; hiervoor 4.18) kan in een faillissementssituatie proble-
matisch zijn. Aangenomen wordt daarom dat de gang van za-
ken die is voorgeschreven in de WOR aan de context van het
faillissement moet worden aangepast. In de literatuur en de
rechtspraak zijn hiervoor verschillende mogelijkheden ge-
noemd.100 Er is op gewezen dat de OR de ondernemer onthef-
fing van de opschortingstermijn kan verlenen en dit ook zal
doen in het besef dat de werkgelegenheid op het spel staat.101

Verder is naar voren gebracht dat de redelijkheid en billijkheid
van art. 2:8 BW (al dan niet in verbinding met art. 6:2 en/of
6:248 BW102) de OR hiertoe zelfs zouden kunnen verplich-
ten.103 Ook is erop gewezen dat de OK in concrete gevallen be-
reid is geweest om te toetsen of met het oog op de betrokken be-
langen een strikte handhaving van deWOR-voorschriften gebo-
den is en dat zij in het verleden bereid is gebleken de
argumenten van de ondernemer om van de opschortingster-
mijn af te wijken serieus te nemen (hiervoor 4.21).104 In dit ver-
band wordt ook wel bepleit dat de toetsing in het kader van
art. 26 lid 4 WOR ruimte biedt voor de OK om de bijzondere
context van het faillissement in aanmerking te nemen.105Dit lij-

zing naar een vonnis van de rechtbank ’s Hertogenbosch (9 april
1980, ECLI:NL:RBSHE:1980:AC0816, NJ 1980/546). In dat vonnis
oordeelde de rechtbank dat een besluit tot aanvraag van het eigen
faillissement geen besluit inhoudt tot beëindiging van (een belang-
rijk deel van) de werkzaamheden van de onderneming, nu een fail-
lissement niet noodzakelijk een beëindiging van de
werkzaamheden betekent. Mede op grond hiervan oordeelde de
rechtbank dat de OR geen adviesrecht toekwam ten aanzien van
de faillissementsaanvraag. De minister leidde hier zoals gezegd
uit af dat de ondernemingsraad geen adviesrecht heeft ten aanzien
van een besluit tot aanvraag van faillissement. In de literatuur is er
echter op gewezen dat de uitspraak van de rechtbank
’s Hertogenbosch slechts betrekking had op een beroep op art. 25
lid 1 onder c WOR, en dat zij wellicht anders zou hebben geoor-
deeld wanneer het beroep zou zijn gebaseerd op art. 25 lid 1 onder
e WOR (een belangrijke wijziging in bevoegdheden). Zie S.F.H. Jel-
linghaus en B.I. Kraaipoel in hun annotatie bij de hier bestreden
OK-beschikking in JIN 2016/210 onder 2 en J.J.M. van Mierlo, ‘On-
dernemingsraad en insolventie: een uitgemaakte zaak?’, FIP 2016/
8, 335, onder 2. Ik wijs er echter op dat de rechtbank ook andere,
meer fundamentele bezwaren ten grondslag legt aan haar oordeel,
onder meer dat wanneer de OK ‘‘zich een oordeel zou moeten vor-
men over het besluit van de ondernemer tot het doen van een ver-
zoek, strekkende tot de faillietverklaring van de rechtspersoon die
de onderneming drijft, en daarmede, over die faillietverklaring
zelve’’, hetgeen in strijd zou komen ‘‘zowel met de bevoegdheid
der rechtbank daaromtrent, de met betrekking tot faillissementen
bevoegde rechter, als met de bepalingen der Fw, tengevolge waar-
van een faillissement dient te worden uitgesproken zodra de toe-
stand van te hebben opgehouden te betalen zich voordoet, in welk
geval voor enige discretionaire bevoegdheid van de rechter geen
ruimte is’’.

98 Zie ook de OR DA in het verzoekschrift tot cassatie, randnummer 10.

99 Strikt genomen: wanneer de curator de onderneming van de gefail-
leerde vennootschap voortzet.

100 Zie ook de OR DA in het verzoekschrift tot cassatie, randnummer
23, W.H.A.C.M. Bouwens, W.L. Roozendaal en D.M.A. bij de Vaate,
Werknemers en insolventie. Een rechtsvergelijkende studie naar de
rechtspositie van werknemers bij insolventie van de werkgever,
Amsterdam: VU 2015, p. 72-73 en P.M. Joosen, Overdracht van on-
dernemingen uit faillissement, diss., Deventer: W.E.J. Tjeenk Wil-
link 1998, p. 160-161.

101 E.C. Post Uiterweer, ‘Adviesrecht van de ondernemingsraad in fail-
lissement’, Bedrijfsjuridische berichten 2016/65, onder 7.

102 Zie in dit verband bijvoorbeeld P.R.W. Schaink, Arbeidsovereen-
komst en insolventierecht, Deventer: Kluwer 2017, p. 263.

103 P.A.M. Witteveen en I. Zaal, ‘Medezeggenschap bij faillissement en
doorstart’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2016, p. 91.

104 E.C. Post Uiterweer, ‘Adviesrecht van de ondernemingsraad in fail-
lissement’, Bedrijfsjuridische berichten 2016/65, onder 7 en anno-
tatie van L.C.J. Sprengers bij de bestreden beschikking in AR
Updates Annotaties 2016-0555 onder 5.

105 Zie onder meer annotatie van L.C.J. Sprengers bij de bestreden be-
schikking in AR Updates Annotaties 2016-0555 onder 5. Dat de OK
bereid is in een dergelijk geval in de toets van art. 26 lid 4 WOR de
bijzondere omstandigheden waarin de curator dient te handelen te
betrekken blijkt uit OK 21 november 1996,
ECLI:GHAMS:1996:AD2650, NJ 1998/502, JAR 1996/248 (Arbo-
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ken mij alle begaanbare routes. De inzet zou moeten zijn om
een zinvolle invulling te geven aan de hoofdgedachten van zo-
wel medezeggenschapsrecht als faillissementsrecht waarbij
aan het adviesrecht zo nodig (bijvoorbeeld voor wat betreft de
termijnen) een aan het faillissementsrecht aangepaste invul-
ling kan worden gegeven. Wat mij betreft is tegen die achter-
grond denkbaar dat wordt aangesloten bij de termijn van vijf
dagen, die in het faillissementsrecht geldt voor het instellen
van hoger beroep tegen een beschikking van de rechter-com-
missaris (art. 67 Fw) (hiervoor 4.2). Het vorenstaande is overi-
gens in lijn met een voortgangsbrief over het programma herij-
king faillissementsrecht (met aangehechte brief van de com-
missie bevordering medezeggenschap van de SER d.d.
14 december 2015 aanminister van Sociale Zaken enWerkgele-
genheid Asscher) die minister van Veiligheid en Justitie Blok
op 23 februari 2017 aan de Tweede Kamer zond. De minister
schrijft onder meer:
‘‘Ten slotte werd tijdens het overleg geconcludeerd dat de toe-
passing van de medezeggenschapswetgeving in faillissements-
situaties nadere aandacht behoeft, dat daarbij steeds als uit-
gangspunt zou moeten dienen dat de OR tijdig wordt geı̈nfor-
meerd en dat bestuurders erop aangesproken kunnen worden
wanneer dit niet gebeurt. De deelnemers aan het overleg onder-
steunen een aantal voorstellen van de SER tot versterking van
de medezeggenschap in faillissementssituaties. Deze SER-
voorstellen zijn in lijn met suggesties uit de vakliteratuur. Dit
betekent dat er in ieder geval brede steun is voor het invoeren
van een verplichting voor de ondernemer om bij een eigen fail-
lissementsaanvraag en bij de indiening van een verzoek om
surseance van betaling gelijktijdig een afschrift (van deze aan-
vraag) aan de OR te zenden. Ook steunen de deelnemers het
voorstel voor het inrichten van een speciale medezeggen-
schapsprocedure in insolventiesituaties. Het gaat daarbij met
name om het verkorten van de termijnen. De Minister van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid voert een nadere verkenning
uit naar een dergelijke verkorting en de wijze waarop daaraan
concreet invulling kan worden gegeven. Opvallend was de sug-
gestie om een sanctie te introduceren ter bevordering van de
naleving van deWOR in insolventiesituaties. Het mogelijke po-
sitieve effect wordt door de deelnemers onderkend maar over
de mogelijke uitwerking zijn de meningen verdeeld. De Minis-
ter Van Sociale Zaken enWerkgelegenheid beziet of een sanctie
daadwerkelijk mogelijk is. Gezien de beperkt beschikbare tijd
en de benodigde snelheid in faillissementssituaties en het extra
beslag op de rechter waren de deelnemers niet eensluidend
over de suggestie dat de OR op grond van artikel 69 Fw, net als
de schuldeisers en de gefailleerde, op moet kunnen komen te-
gen de handelingen van de curator. Dit geldt ook voor de sug-
gestie om de correcte naleving van demedezeggenschapsregels
te laten toetsen door de rechter respectievelijk de rechter-com-
missaris in faillissementssituaties. Dit geldt eveneens voor de
suggestie uit de literatuur met betrekking tot het horen van de
OR door de rechtbank, alvorens besloten wordt over een ver-
zoek tot surseanceverlening, een eigen aangifte faillissement
en belangrijke beslissingen ten aanzien van de boedel.’’
Deze brief onderstreept wat mij betreft niet alleen dat het be-
langrijk maar ook mogelijk is om het faillissementsrecht en
het medezeggenschapsrecht – voor zover mogelijk (vergelijk in
dat verband echter hiervóór 5.5) – met elkaar te verenigen.
5.12 (d) Het wetsvoorstel Continuı̈teit van Ondernemingen I en
Richtlijn 2001/23/EG. Het wetsvoorstel Continuı̈teit van On-

dernemingen I en Richtlijn 2001/23/EGbieden eveneens steun
voor de gedachte dat het adviesrecht van art. 25 WOR in een
faillissementssituatie niet (per definitie) behoort te vervallen.106

Ik werk dit uit.
5.13 Het wetsvoorstel Continuı̈teit van Ondernemingen I be-
helst een voorgestelde aanpassing van de Faillissementswet
om de zogenoemde pre-pack van een wettelijke basis te voor-
zien. De pre-pack is de praktijk waarbij reeds vóór faillietverkla-
ring een doorstart uit faillissement wordt voorbereid, veelal met
hulp van de beoogd curator (die dan als ‘stille bewindvoerder’
wordt aangeduid).107 Tijdens de parlementaire behandeling is
een amendement aangenomen dat ertoe strekt de werknemers
te betrekken bij de voorbereiding van het faillissement, met als
reden dat de impact van een faillissement voor werknemers
over het algemeen groter is dan voor andere schuldeisers.108

Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw toe te voegen art. 363
Faillissementswet. Lid 4 van dat artikel staat de rechter toe als
voorwaarde aan de toewijzing van het verzoek tot benoeming
van een stille bewindvoerder te verbinden dat de OR bij de voor-
bereiding van het faillissement wordt betrokken. Ook wordt in
de wetsgeschiedenis benadrukt dat het adviesrecht van de OR
gedurende de stille voorbereidingsfase onverkort geldt.109 In li-
teratuur110 en annotaties bij de uitspraak van de OK in de onder-
havige zaak111 is er – wat mij betreft terecht – op gewezen dat dit
wetsvoorstel er (juist) op duidt dat in en rond een faillisse-
mentstoestand een (wezenlijke) rol is weggelegd voor de OR.112

5.14 Richtlijn 2001/23/EG113 (opvolger van richtlijnen 98/50EG114

en 77/187/EEG115) heeft als doel de rechten van werknemers te

dienst), genoemd door J.H.M. Willems, ‘De ondernemingsraad en
faillissement, een aanvulling en een correctie’, ArbeidsRecht 1999/
43, en R.H. van het Kaar, ‘Insolventie en arbeid’, TvI 2004/48.

106 Zo ook de OR DA in het verzoekschrift tot cassatie, randnummers
8-9 en 12 e.v.

107 Kamerstukken II 2014-2015 34 218, nr. 3 (MvT), p. 1. Zie over deze
praktijk ook mede in verband met de vraag of naar huidig recht een
voorgenomen besluit tot pre-pack adviesplichtig is M.P.S. Paauw,
‘De pre-pack in arbeidsrechtelijk perspectief: de rol van de onder-
nemingsraad’, Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk 2016, p. 20 e.v.
die deze vraag overigens in lijn met de vraag naar de adviesplich-
tigheid van een eigen faillissementsaanvraag ontkennend beant-
woordt.

108 Kamerstukken II 2015-2016, 34 218, nr. 9 (Amendement), p. 2.
109 Kamerstukken II 2014-2015 34 218, nr. 3 (MvT), p. 32.
110 W. Bouwens, ‘De curator en het adviesrecht van de ondernemings-

raad’, NJB 2016, p. 2910 en de annotaties bij de bestreden beschik-
king van P.R.W. Schaink in JOR 2016/286, onder 4, en van I. Zaal in
TRA 2016/74, onder 1.

111 Zie de annotaties van L.C.J. Sprengers bij de bestreden beschikking
in AR Updates Annotaties 2016-0555, nr. 4, van E. Loesberg in JAR
2016/160, van P.R.W. Schaink in JOR 2016/286, onder 3, en ook
E.C. Post Uiterweer, ‘Adviesrecht van de ondernemingsraad in fail-
lissement’, Bedrijfsjuridische berichten 2016/65, onder 8, alsmede
W. Bouwens, ‘De curator en het adviesrecht van de ondernemings-
raad’, NJB 2016, p. 2910.

112 Zie ook P.R.W. Schaink, ‘Arbeidsrecht in opmars in het insolventie-
recht’, TvI 2017/2, onder 3. Het artikel suggereert dat er problemen
zijn rond de verenigbaarheid van het wetsvoorstel met richtlijn
2001/23/EG en spreekt in dat verband zelfs van een ‘tijdbom’.
Voor de beoordeling van de onderhavige zaak is deze problematiek
niet van betekenis. Ik laat deze daarom verder rusten.

113 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de on-
derlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende
het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van
ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of
vestigingen, Pb EG L 82/16 (2001).

114 Richtlijn 98/50/EG van de Raad van 29 juni 1998 tot wijziging van
Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wet-
gevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van
de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen van vestigingen, Pb EG L 201/88 (1998).

115 Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betref-
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beschermen bij overgang van een onderneming. Kort gezegd is
van een overgang sprake116 wanneer het gaat om de vervreem-
ding van een lopend bedrijf, watmet name kan blijken uit het feit
dat de exploitatie ervan in feite door de nieuwe ondernemer
wordt voortgezet of hervat met dezelfde of soortgelijke bedrijfs-
activiteiten.117 Ik teken daarbij aan dat niet alle overnames van
(een deel van) de activa of activiteiten, en wellicht ook niet alle be-
sluiten in de zin van art. 25 lid 1 onder a WOR, onder deze noe-
mer zullen vallen. Art. 7 van deze richtlijn schrijft voor dat bij
een voorgenomen overgang van een onderneming de werkne-
mers dienen te worden geı̈nformeerd en geraadpleegd118 over de
maatregelen die ten aanzien van hen worden overwogen. Deze
verplichting geldt, anders dan de bepaling dat alle aan de onder-
neming verbonden werknemers moeten worden overgenomen
met behoud van hun arbeidsvoorwaarden (art. 3 en 4 richtlijn),
ook in faillissement. Dit bleek al uit inmiddels gecodificeerde
rechtspraak van het Hof van Justitie EU119 en is bevestigd in de
destijds door de Europese Commissie gegeven toelichting.120

Dat de Nederlandse regering er ook zo over denkt blijkt uit de
toelichting bij de omzetting van richtlijn 98/50/EG.121 Bij de im-
plementatie van richtlijn 77/187/EEG in het Nederlandse recht
werd opgemerkt dat de raadplegingsverplichting slechts be-
hoefde te worden geı̈mplementeerd ten aanzien van onderne-
mingen die geen ondernemingsraad hebben,122 nu art. 25 van

de WOR reeds voorzag in raadpleging van de werknemers over
maatregelen als bedoeld in art. 7 (destijds art. 6).123 De Neder-
landse wetgever is er daarbij vanuit gegaan dat het in art. 25 lid 1
onder a en b WOR bedoelde besluit tot overdracht van zeggen-
schap mede de in art. 7 van de richtlijn bedoelde maatregelen
omvat of daarmee samenvalt.
5.15 Ook richtlijnconforme uitleg van art. 25 WOR brengt dus
mee dat voor zover in faillissement besluiten worden genomen
die de overgang van de onderneming op een verkrijger tot ge-
volg hebben, de OR daarover dient te worden geraadpleegd.124

Een algemene regel dat het adviesrecht van de OR niet verenig-
baar is met het faillissement, zoals door de OK in rov. 3.6 van de
bestreden beschikking geformuleerd, is daarmee in tegen-
spraak. Wanneer de curator in faillissement voornemens is
een overname te bewerkstelligen van (onderdelen van) de on-
derneming, waardoor de exploitatie van de onderneming feite-
lijk wordt hervat of voortgezet, dient hij het voornemen aan de
OR voor te leggen.
5.16 (e) DeWMCO. DeWMCO verplicht de werkgever die voor-
nemens is de arbeidsovereenkomsten van ten minste 20, in
één werkgebied werkzame werknemers binnen 3 maanden te
beëindigen, dit voornemen te melden aan het UWV en de be-
langhebbende vereniging van werknemers (de vakbond). Deze
verplichting rust tijdens faillissement ook op de curator.125 De
toepasselijkheid van de WMCO in faillissement staat dus niet
ter discussie. Uit de wetsgeschiedenis van de WMCO blijkt dat
het de bedoeling van de wetgever is geweest dat, als het voorge-
nomen collectief ontslag berust op een adviesplichtig besluit in
de zin van de WOR, de OR dient te worden geraadpleegd.126

Art. 7 lid 1 van deWMCO verbindt een sanctie aan het niet raad-
plegen van de OR over het collectief ontslag: de kantonrechter
kan het ontslag dan vernietigen of een billijke vergoeding toe-
kennen.127 Deze sanctie is niet uitgesloten in faillissement.128

Ook (de wetsgeschiedenis van) de WMCO duidt er dus op dat

fende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, Pb EG L
61/26 (1977).

116 Voor een recent en uitgebreid overzicht van de relevante criteria
verwijs ik naar de conclusie van mijn ambtgenoot Rank-Berenschot
onder 2.2.-2.6 voor HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH4043,
NJ 2011/154 m.nt. E. Verhulp ([A]/[B]); de conclusie is gepubliceerd
onder ECLI:NL:PHR:2009:BH4043.

117 HvJ EU 18 maart 1986, zaak 24/85 (Spijkers), rov. 12; zie onder
meer HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:830, JAR 2014/124 m.nt.
R.M. Beltzer ([C]/[D]).

118 De richtlijn bevat geen definitie van raadpleging, maar uit art. 7 lid
2 blijkt dat de raadpleging gericht dient te zijn op het bereiken van
een akkoord. Richtlijn 2002/14/EG, die een algemeen kader geeft
voor de uitoefening van informatie- en raadplegingsverplichtingen
uit EU-wetgeving, specificeert dat raadpleging ‘geschiedt op basis
van door de werkgever te verstrekken informatie en van het advies
dat de werknemersvertegenwoordigers kunnen uitbrengen’ en ‘op
zodanige wijze dat de werknemersvertegenwoordigers met de
werkgever kunnen samenkomen en een met redenen omkleed ant-
woord op hun advies kunnen krijgen’ (art. 4, lid 4, onder c en d,
Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van
11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende
de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Euro-
pese Gemeenschap, Pb EG L 80/29.

119 HvJ EG zaak 135/83, ECLI:EU:C:1985:55, NJ 1985/900 (Abels).
120 Europese Commissie, Voorstel voor een richtlijn van de Raad inza-

ke de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan,
COM/94/300 def., Pb EG C 274/10.

121 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3 (MvT), p. 14-15.
122 Art. 7:665a BW voorziet daarom in informatieverstrekking als be-

doeld in art. 7 lid 1 aan werknemers van ondernemingen die niet
onder de WOR vallen, welke informatieverplichting ingevolge
art. 7:666 lid 1 onder a BW ook voortduurt in faillissement. De ver-
plichting tot raadpleging is voor ondernemingen zonder OR niet
geı̈mplementeerd, omdat de richtlijn toestaat de wettelijke regeling
te beperken tot ondernemingen met een geı̈nstitutionaliseerde ver-
tegenwoordiging zoals de ondernemingsraad. Zie Kamerstukken II
1979-1980, 15 940, nr. 3 (MvT), p. 4. Zie ook P.R.W. Schaink, Ar-
beidsovereenkomst en insolventierecht, Deventer: Kluwer 2017,
nr. 11.3 en W.H.A.C.M. Bouwens, W.L. Roozendaal en D.M.A. bij
de Vaate, Werknemers en insolventie. Een rechtsvergelijkende stu-
die naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van de
werkgever, Amsterdam: Vrije Universiteit 2015, p. 14.

123 Kamerstukken II 1979-1980, 15 940, nr. 3 (MvT), p. 4. Dit werd nog
eens bevestigd bij de implementatie van Richtlijn 98/50/EG: ‘‘Deze
leden behoefden destijds geen implementatie en nu evenmin, om-
dat op grond van artikel 25, eerste lid, onderdelen a en b Wor,
maatregelen in het kader van een overname reeds vallen onder
het adviesrecht van de ondernemingsraad en de ondernemer een
uitgebracht advies slechts met goede argumenten naast zich neer
kan leggen.’’ Zie Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3 (MvT),
p. 13.

124 W. Bouwens, ‘De curator en het adviesrecht van de ondernemings-
raad’, NJB 2016, p. 2908-2909 en P.R.W. Schaink, Arbeidsovereen-
komst en insolventierecht, Deventer: Kluwer 2017, nr. 14.4.

125 Tot de wijziging van de WMCO in 2012 bepaalde art. 2 lid 3
WMCO (oud) uitdrukkelijk dat de meldingsplicht, art. 3 en 4
WMCO (oud), ook in faillissement gold. Bij de wijziging in 2012 is
art. 2 aangepast en is deze verwijzing naar faillissement verdwe-
nen, maar zijn in de relevante artikelen (4 en 5) specifieke uitzon-
deringen voor faillissement opgenomen. Met de wijziging is geen
verandering in het toepassingsbereik van de WMCO beoogd. Zie
Kamerstukken II 2010-2011, 32 718, nr. 3 (MvT), p. 4-5 en ook
J. Heinsius, Arbeidsovereenkomst. Artikelsgewijs commentaar,
art. 2 WMCO, aant. 4 en P.R.W. Schaink, Arbeidsovereenkomst en
insolventierecht, Deventer: Kluwer 2017, nr. 3.3.2.

126 Kamerstukken II 1974-1975, 13 324, nr. 3, p. 12.
127 Zie hierover M.M. Govaert en J.J.M. de Laat, ‘Collectief ontslag en

vernietigbaarheid’, TRA 2012/74, W. Hafkamp-van der Zwaard,
‘Schone schijn bedriegt: de Wet Melding Collectief Ontslag gewij-
zigd’, ArbeidsRecht 2012/45 en J. Heinsius, Arbeidsovereenkomst.
Artikelsgewijs commentaar, art. 7 WMCO, aant. 1.

128 Bij de introductie van deze sanctie bij de wijziging van de WMCO
ter bevordering van de naleving van deze wet is niet gesproken
over haar toepasselijkheid in faillissement. Zie Kamerstukken II
2010-2011, 32 718, nr. 3 (MvT), p. 7-8.
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een faillissement niet meebrengt dat het adviesrecht op grond
van deWOR eindigt.
5.17 Dit alles brengtmij tot de conclusie dat een faillissement als
zodanig geen einde maakt aan het adviesrecht van de WOR en
dat het voorgenomen besluit tot de (afgeslankte) voortzetting of
doorstart van de onderneming adviesplichtig is ex art. 25WOR.
5.18 Hierna zal ik de cassatieklachten tegen deze achtergrond
bespreken.

6 De beoorde l ing van de klachten
6.1 De beschikking van deOK in de voorliggende zaak berust op
twee pijlers: (a) het adviesrecht is naar het oordeel van de OK in
beginsel onverenigbaar met de op de afwikkeling van de boedel
gerichte rol van de curator (rov. 3.6) en (b) de curator heeft de
gefailleerde vennootschappen niet voortgezet c.q. in stand ge-
houden (rov. 3.7).
6.2 De OK heeft de juistheid in het midden gelaten van de stel-
ling van de OR DA dat het bestreden besluit op zichzelf onder
het bereik van art. 25 lid 1 onder a en c van de WOR valt (ver-
zoekschrift tot cassatie, randnummer 22). Daar komt bij dat
die stelling door de curator niet (gemotiveerd) is betwist. Dit be-
tekent dat daarvan in cassatie is uit te gaan.
6.3 Het cassatiemiddel bestaat uit drie onderdelen. Het eerste
onderdeel richt zich tegen de hiervoor in 6.1 als (a) weergegeven
overweging,129 het tweede onderdeel komt op tegen de aldaar
als (b) aangeduide overweging.130 Het derde onderdeel bestrijdt
de overweging in rov. 3.7 dat de kosten van de procedure niet
voor rekening van de boedel komen en de overweging in rov.
3.8 dat de gevraagde proceskostenveroordeling wordt afgewe-
zen.131

6.4Het eerste onderdeel betoogt in essentie dat de OKmet haar
oordeel heeft miskend dat de medezeggenschapsrechten van
een OR gedurende een faillissement in beginsel in stand blij-
ven. Ik acht deze klacht gegrond. Zoals hiervoor is uiteengezet,
brengt een faillissement niet mee dat het adviesrecht ingevolge
art. 25 van deWOR buiten werking wordt gesteld (hiervoor 5.6-
5.17). Verder vormt het adviesrecht in het geval van het vooruit-
zicht van voortzetting of doorstart mijns inziens geen (ontoe-
laatbare) doorkruising van het faillissementsrecht (hiervoor
5.6). In de onderhavige zaak was sprake van een voornemen tot
overdracht van de bedrijfsactiviteiten (rov. 2.8 en 2.12). Dit bete-
kent dat de OK niet tot het oordeel mocht komen dat het advies-
recht in beginsel onverenigbaar is met de op afwikkeling van de
boedel gerichte rol van de curator en dat hier in het midden kan
blijven of een uitzondering op dit beginsel denkbaar is.
6.5 Het tweede onderdeel betoogt in de kern dat voor toepasse-
lijkheid van het adviesrecht van de WOR niet is vereist dat de
onderneming door de curator is voortgezet.
6.6 Ook deze klacht komt mij gegrond voor. Voor toepasselijk-
heid van de WOR is – voor zover hier van belang – toereikend
dat de onderneming in stand wordt gehouden. Dit begrip is
meeromvattend dan de situatie van voortzetting door de curator
in de faillissementsrechtelijke betekenis (hiervoor 4.38-4.40).
Ook wanneer de onderneming niet wordt voortgezet – zoals in
de onderhavige zaak: in casu is er geen sprake van een voortzet-
ting met machtiging van de rechter-commissaris op de voet van
art. 98 Fw of 173a Fw (hiervoor 4.31-4.32) – maar wel zicht be-
staat op een doorstart, moet het adviesrecht mijns inziens wor-
den geëerbiedigd (hiervoor 5.6).
6.7 De OK heeft echter overwogen dat de curator de onderne-
ming niet in stand heeft gehouden. De OK heeft daartoe vastge-

steld (1) dat de leveranties aan de franchisenemers zijn stopge-
zet en (2) dat de curator zich verder heeft beperkt tot het uitvoe-
ring geven aan het biedingsproces en de afwikkeling van de
boedel. Die vaststellingen lijken mij ontoereikend voor het oor-
deel dat de curator de onderneming niet in stand heeft gehou-
den in de zin van de WOR. Voor ‘instandhouding van een on-
derneming’ in de zin van de WOR is immers voldoende dat
nog sprake is van een entiteit met werknemers waarin wordt
gewerkt (hiervoor 4.6 en 4.30). Het tweede onderdeel dat – bij
welwillende lezing – daarop gerichte klachten bevat,132 is in zo-
verre gegrond.
6.8 Het derde onderdeel komt op tegen de afwijzing van het
verzoek met betrekking tot de redelijke kosten – waartoe in het
onderdeel wordt gewezen op art. 22WOR – en de afwijzing van
de gevraagde proceskostenveroordeling. Ook deze klachten
treffen doel. Het verzoek van de OR DA is – zo volgt uit rand-
nummer 34 van zijn aantekeningen voor de mondelinge be-
handeling (hiervoor 2.2 onder E) en rov. 3.7 van de beschikking
van de OK (hiervoor 2.17) – mede gericht op het verkrijgen van
een verklaring dat de redelijke kosten van de procedure voor re-
kening van de boedel komen. De OK heeft de afwijzing van het
verzoek met betrekking tot de redelijke kosten van deze proce-
dure gegrond op de overweging dat de curator niet gehouden
was om advies van de OR te vragen (rov. 3.6). Die overweging
is in de onderdelen 1 en 2 met succes bestreden. De afwijzing
van de proceskostenveroordeling is gegrond op de afwijzing
van de andere verzoeken (rov. 3.8). De onderdelen 1 en 2 klagen
terecht over de afwijzing van deze verzoeken. Het slagen van de
onderdelen 1 en 2 brengt dus mee dat de overwegingen over de
redelijke kosten en de proceskosten niet in stand kunnen blij-
ven.
6.9 Op de voornoemde grondenmeen ik dat elk van de drie on-
derdelen van het cassatiemiddel doel treft. Hierna zal ik ingaan
op de gevolgen voor de hier voorliggende zaak.

7 Afdoening van deze zaak
7.1 Het slagen van de cassatieklachten, zoals hiervoor bespro-
ken, brengt mee dat de dragende gronden van de beslissing
van de OK niet in stand blijven. Dit betekent dat deze beslissing
dient te worden vernietigd. Thans dient te worden bezien welke
verdere gevolgen het slagen van de cassatieklachten voor de on-
derhavige zaak heeft.
7.2 Het verzoek van de OR DA bestaat in cassatie nog uit (1) de
gevraagde verklaring dat DA Retailgroep c.s. bij afweging van
alle betrokken belangen in redelijkheid niet tot het (verkoop-)
besluit van 29 december 2015 hebben kunnen komen en
(2) een verklaring met betrekking tot de redelijke kosten van
deze procedure c.q. een proceskostenveroordeling.
7.3 De OR DA heeft de verzoeken tot het treffen van voorlopige
voorzieningen tijdens de mondelinge behandeling bij de OK
van 24 maart 2016 ingetrokken (rov. 1.4) (hiervoor 2.13). Klaar-
blijkelijk is de reden dat een voorziening geen door derden ver-
worven rechten kan aantasten (art. 26 lid 5 WOR). Eventuele
voorzieningen zouden dus niet tegen de verkrijger van de be-
drijfsactiviteiten, in casu: NDS, kunnen worden ingeroepen.
7.4 Mijns inziens is het tegen deze achtergrond mogelijk en
wenselijk dat Uw Raad de onderhavige zaak direct afdoet op de
voet van art. 420 Rv. Ik licht dat hierna toe.

129 Verzoekschrift tot cassatie, randnummers 1 tot en met 23.
130 Verzoekschrift tot cassatie, randnummers 24 tot en met 31.
131 Verzoekschrift tot cassatie, randnummers 32 tot en met 38.

132 Zie onder meer de zin in het verzoekschrift tot cassatie, randnum-
mer 29 onder het kopje uitwerking en toelichting ‘Ook zonder dat
de curator de onderneming voortzet, kwalificeert hij als bestuurder
in de zin van de WOR, nu hij belangrijke besluiten op het gebied
van de werkgelegenheid neemt en de hoogste leiding over de ar-
beid uitoefent.’’
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7.5 Met betrekking tot het verzoek over de redelijke kosten van
de procedure bij de OK kan mijns inziens om de volgende re-
den aanstonds worden beslist. Het verzoek van de OR DA is
mede gericht op het verkrijgen van een verklaring dat de rede-
lijke kosten van de procedure bij de OK voor rekening van de
boedel komen (hiervoor 6.8). Dit verzoek is naar mijn mening
toewijsbaar. De curator heeft ten onrechte geen advies aan de
OR gevraagd met betrekking tot het (voorgenomen) besluit tot
verkoop van de bedrijfsactiviteiten. De OR DA is hiertegen in
de onderhavige zaak dus op goede gronden op de voet van
art. 26 WOR bij de OK opgekomen. De OK heeft de juistheid
in het midden gelaten van het verweer van DA Retailgroep c.s.
dat de OR DA onvoldoende belang heeft bij zijn verzoek (rov.
3.8). Dat verweer acht ik ongegrond. Ik verwijs naar randnum-
mer 3.2 en voetnoot 55 hiervoor. Dit betekent dat de redelijke
kosten van de procedure bij de OK op grond van art. 22 WOR
door DA Retailgroep c.s. dienen te worden vergoed. Opmer-
king verdient dat het verzoek geen betrekking op vergoeding
van een concreet bedrag en dat in de literatuur ook wordt be-
twijfeld of de OK bevoegd zou zijn over de omvang van de rede-
lijke kosten te beslissen.133 Een eventueel geschil over de om-
vang en de redelijkheid van de gemaakte kosten zal op grond
van art. 36 WOR aan de kantonrechter kunnen worden voorge-
legd. Opmerking verdient verder dat de curator niet in persoon
aansprakelijk is voor deze kosten. Het verzoekschrift richt zich
niet tot de curator in persoon en voorts is niet gesteld of geble-
ken dat is voldaan aan de hoge eisen voor persoonlijke aan-
sprakelijkheid van de curator zoals geformuleerd in het Ma-
clou-arrest.134 De verplichting tot vergoeding van de redelijke
kosten is dus een schuld van de boedel.
7.6 In het verzoekschrift tot cassatie is voorts verzocht om de
proceskosten in cassatie rechtens vast te stellen. Nu, wat mij be-
treft, alle drie de onderdelen van het cassatiemiddel gegrond
zijn, is er aanleiding omDA Retailgroep c.s., als overwegend in
het ongelijk gestelde partij, te veroordelen in de (forfaitaire)
kosten van de cassatieprocedure.
7.7 Dan resteert enkel nog de gevraagde verklaring voor recht.
Dit verzoek zou naar mijn mening eveneens direct door Uw
Raad kunnen worden afgedaan. Een verklaring voor recht is uit-
sluitend toewijsbaar wanneer daarbij voldoende belang be-
staat.135 De verzochte verklaring kan niet resulteren in voorzie-
ningen die tegen NDS als derde verkrijger kunnen worden in-
geroepen (art. 25 lid 6 WOR) en kan evenmin een vordering tot
schadevergoeding dragen. Het belang van de gevraagde verkla-
ring is daarmee slechts gelegen in beantwoording van de voor-
liggende principiële vraag en de mogelijk daarvan uitgaande
preventieve werking (hiervoor 4.19). Ik meen dat aan dit belang

voldoende recht is gedaan met het slagen van de klachten en de
hierna voorgestelde wijze van afdoening. Het verzoek kan dus
zonder nader feitenonderzoek bij gebrek aan belang worden af-
gewezen. Het dictum van de OK kan daarom in zoverre in
stand blijven.
7.8 De afdoening op de hier voorgestane wijze resulteert in de
voorliggende zaak in:
– een vernietiging van de beschikking van de OK van 26 mei
2016, doch uitsluitend voor wat betreft de afwijzing van het ver-
zoek met betrekking tot de redelijke kosten van de procedure
bij de OK;
– een verklaring dat DA Retailgroep c.s. gehouden zijn de rede-
lijke kosten van de OR DA van de procedure bij de OK te vol-
doen;
– met veroordeling van DA Retailgroep c.s. in de kosten van het
geding in cassatie.
7.9 Deze wijze van afdoening verdient naar mijn mening de
voorkeur boven terugwijzing van de zaak naar de OK. Na terug-
wijzing zou worden voortgeprocedeerd over een verklaring
voor recht met (voornamelijk) academische waarde. Dat lijkt
mij, zeker gezien de kosten die daaraan voor de boedel zijn ge-
moeid, geen wenselijk resultaat. Daar komt bij dat de ORDA in
het bijzonder algemene beantwoording van de voorliggende
principiële vraag beoogde, die hier (in de door hem gewenste
zin) wordt gegeven.

8 Conc lus ie
De conclusie strekt tot
– vernietiging van de beschikking van de Ondernemingskamer
van 26 mei 2016, doch uitsluitend voor wat betreft de afwijzing
van het verzoek met betrekking tot de redelijke kosten van de
procedure bij de OK; en
– afdoening op de wijze als hiervoor onder 7.8 vermeld.

Hoge Raad:

(...; Red.)

3 . Beoordel ing van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) DA Retailgroep hield een groothandel in farmaceutische
producten, parfums en cosmetica in stand. Retail SSC ver-
leende onder meer diensten aan drogisten.
DA Holding B.V. (hierna: DA Holding) is aandeelhoudster van
beide vennootschappen.
(ii) De OR is ingesteld voor DA Retailgroep en Retail SSC.
(iii) Op 23 december 2015 is aan DA Retailgroep en Retail SSC
voorlopig surseance van betaling verleend.
(iv) De bewindvoerder heeft hierna gesprekken gevoerd met de
huisbankier van DA Retailgroep en Retail SSC en met andere
partijen over eenmogelijke doorstart van de activiteiten. Uitein-
delijk hebben twee partijen, waaronder de vennootschap NDS,
die deel uitmaakt van de Mosadex-groep, een bod gedaan op de
activa van DA Retailgroep en Retail SSC.
(v) Op 29 december 2015 zijn DA Retailgroep en Retail SSC
failliet verklaard. De curator heeft, met toestemming van de
rechter-commissaris, gekozen voor het (iets lagere) bod van
NDS. Aan deze keuze lagen mede overwegingen van werkgele-
genheid ten grondslag.
(vi) De curator heeft met machtiging van de rechter-commissa-
ris de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers van DA Re-
tailgroep en Retail SSC opgezegd.
(vii) Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek heeft
de curator de OR op hoofdlijnen geı̈nformeerd over (het besluit
tot) de overdracht van de bedrijfsactiviteiten aan NDS.

133 In de literatuur wordt wel verdedigd dat de beoordeling van de om-
vang en de redelijkheid van de gemaakte kosten ingevolge art. 36
WOR uitsluitend door de kantonrechter kan geschieden. Zie in dat
verband de annotatie van S.F.H. Jellinghaus en B.I. Kraaipoel bij de
hier bestreden beschikking in JIN 2016/210 onder 9 en Asser/
J.M.M. Maeijer, M.J. Kroeze, Deel 2-I*, De Rechtspersoon, Deven-
ter: Kluwer 2015, nr. 626. In het verzoekschrift tot cassatie, rand-
nummer 37 bepleit de OR DA dat een toewijzing van de kosten
door de OK wel mogelijk is. Daartoe wordt verwezen naar OK
1 april 2004, JAR 2004/110 (EOR/Equant). Een beoordeling van
de omvang en de redelijkheid van de gemaakte kosten ligt in deze
zaak niet voor. De juistheid van deze opvatting kan hier dus in het
midden blijven.

134 HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047, NJ 1996/727 m.nt.
W.M. Kleijn.

135 Zie in dat verband HR 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:760,
NJ 2016/77 m.nt. J.B.M. Vranken (AIG/M) en N.E. Groeneveld-
Tijssens, De verklaring voor recht, diss., Deventer: Kluwer 2015,
nrs. 34-40.
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(viii) De OR heeft de curator verzocht te bevestigen dat hij de
kosten die de OR zou gaan maken voor juridische bijstand, als
boedelschuld zou beschouwen. Na overleg met de rechter-com-
missaris heeft de curator dat verzoek afgewezen.
3.2.1 De OR heeft op de voet van art. 26 Wet op de onderne-
mingsraden (hierna: WOR) beroep ingesteld bij de onderne-
mingskamer tegen het besluit tot overdracht van activa door
DA Retailgroep en Retail SSC aan NDS. Hij heeft de onderne-
mingskamer verzocht te verklaren dat DARetailgroep c.s. bij af-
weging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet tot het
besluit van 29 december 2015 hebben kunnen komen en DA
Retailgroep c.s. te veroordelen in de kosten van het geding. Ter
onderbouwing van zijn beroep heeft de OR aangevoerd dat het
bestreden besluit een besluit is in de zin van art. 25 lid 1 WOR,
dat deze bepaling ook in faillissement geldt, dat de OR over het
bestreden besluit niet is geı̈nformeerd, dat met hem geen over-
leg is gevoerd en aan hem geen advies is gevraagd.
3.2.2 De ondernemingskamer heeft het beroep van de OR afge-
wezen. Daartoe heeft zij als volgt overwogen:
‘‘3.5 [...] Over de vraag of het adviesrecht van een onderne-
mingsraad in het algemeen ook (al dan niet onverkort) geldt ge-
durende het faillissement van de (rechts)persoon die de onder-
neming in stand hield, geeft de wet niet met zoveel woorden
uitsluitsel. Richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad
hierover ontbreekt eveneens. De parlementaire geschiedenis
biedt evenmin voldoende aanknopingspunten ter beantwoor-
ding van die vraag. In de literatuur zijn de meningen verdeeld.
Uit het rapport ‘Ondernemingen in financiële moeilijkheden
en de arbeidsrechtelijke positie van hun werknemers’ (aan het
WODC uitgebracht door Onderzoekcentrum Onderneming &
Recht, Radboud Universiteit) d.d. 5 april 2016 komt naar voren
dat de ondernemingsraad tijdens faillissement in de praktijk
slechts in enkele gevallen actief wordt betrokken bij de besluit-
vorming door de curator.
3.6 Het adviesrecht laat zich naar het oordeel van de Onderne-
mingskamer niet eenvoudig met het faillissementsrecht rij-
men. Het adviesrecht gaat uit van de situatie dat de onderne-
ming zich niet in een insolvente toestand bevindt. De onderne-
mingsraad is vertegenwoordiger van de werknemers enerzijds
en overlegpartner van de ondernemer anderzijds, een en ander
in het belang van het goed functioneren van de onderneming in
al haar doelstellingen. Als uitgangspunt geldt daarbij dat werk-
nemers via de ondernemingsraad worden betrokken bij de tot-
standkoming van besluiten in de onderneming, waardoor zij in
belangrijke mate worden geraakt. Het adviesrecht vastgelegd in
artikel 25 WOR is een van de middelen daartoe. De mogelijk-
heid tot uitoefening daarvan dient te worden geboden op een
moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op
het te nemen besluit. De invloed van een eventueel advies en
daarmee de reikwijdte van een eventueel adviesrecht van de on-
dernemingsraad wordt in een faillissementssituatie echter we-
zenlijk beperkt door de noodlijdende toestand van de onderne-
ming en door het doel van het faillissementsrecht. Een van de
hoofdtaken van een faillissementscurator betreft immers de
vereffening van de boedel: de bestanddelen van de boedel die-
nen te gelde te worden gemaakt, opdat de gezamenlijke schuld-
eisers van de failliet uit die opbrengst zoveel mogelijk voldaan
kunnen worden. De wet geeft de curator daartoe specifieke be-
voegdheden die, ten behoeve van de belangen van de gezamen-
lijke schuldeisers, afbreuk doen aan de rechten die anderen,
onder wie werknemers, in een normale situatie hebben. Zo
heeft de curator bijvoorbeeld demogelijkheid om –metmachti-
ging van de rechter-commissaris – de arbeidsovereenkomsten
van de werknemers op te zeggen zonder dat een ontslagvergun-
ning is vereist. De curator zal bij het te gelde maken van de acti-

va de belangen van de werknemers van de failliete onderne-
ming weliswaarmee laten wegen – zoals hij ook in het onderha-
vige geval heeft gedaan – maar de hoogte van de opbrengst voor
de faillissementsboedel zal voor de curator leidend zijn. Het is
daarom zeer de vraag in hoeverre het advies van de onderne-
mingsraad op een voorgenomen besluit van de curator tot ver-
koop van die activa nog van wezenlijke invloed zou kunnen
zijn, gelet op het primaat van de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers van de failliet in het faillissementsrecht. Tot slot
overweegt de Ondernemingskamer dat de termijn van een
maand ex artikel 25, zesde lid WOR ook niet goed valt in te pas-
sen in een situatie van faillissement. Het adviesrecht is der-
halve naar het oordeel van de Ondernemingskamer in beginsel
onverenigbaar met de op de afwikkeling van de boedel gerichte
rol van de curator. Of, en zo ja, in welke gevallen een uitzonde-
ring op dit beginsel denkbaar is, kan hier, gelet op het volgende,
in het midden blijven.
3.7 Op basis van de stukken en hetgeen ter terechtzitting naar
voren is gebracht, is voldoende vast komen te staan dat de cura-
tor de onderneming van de gefailleerde vennootschappen ge-
durende de faillissementen niet heeft voortgezet: zo heeft hij
bijvoorbeeld de leveranties aan de franchisenemers vanuit het
distributiecentrum direct stopgezet. Zijn handelingen als cura-
tor waren beperkt tot het verder, met toestemming van de rech-
ter-commissaris, uitvoering geven aan het door hem als be-
windvoerder tijdens de surseances in gang gezette biedingspro-
ces en het daarna verder afwikkelen van de failliete boedels. De
curator heeft de ondernemingen aldus niet in stand gehouden.
Hij was dientengevolge niet gehouden (vooraf) advies van de
OR met betrekking tot dat besluit te vragen en evenmin ver-
plicht de kosten van deze procedure voor rekening van de boe-
dels te laten komen.
3.8 De slotsom luidt dat het verzoek, inclusief de gevraagde pro-
ceskostenveroordeling, zal worden afgewezen. (...)’’
3.3.1 Onderdeel 1 klaagt dat onjuist is het oordeel van de onder-
nemingskamer dat het adviesrecht van de ondernemingsraad
(in beginsel) niet geldt in de situatie dat de onderneming failliet
is verklaard. De ondernemingskamer miskent daarmee dat de
medezeggenschapsrechten van een ondernemingsraad gedu-
rende een faillissement onverkort blijven gelden. Onderdeel 2
klaagt dat onjuist is het oordeel van de ondernemingskamer
dat voor de toepasselijkheid van het adviesrecht van de onder-
nemingsraad ten minste vereist is dat de curator de onderne-
ming voortzet.
3.3.2 Op grond van art. 2WOR is de ondernemer die een onder-
neming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 perso-
nen werkzaam zijn, in het belang van het goed functioneren
van die onderneming in al haar doelstellingen, verplicht om
ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van
de in de onderneming werkzame personen een ondernemings-
raad in te stellen en jegens deze raad de voorschriften, gesteld
bij of krachtens de WOR, na te leven. Voor de toepassing van
het bij of krachtens de WOR bepaalde, wordt ingevolge art. 1
lid 1, onder c, WOR onder onderneming verstaan: elk in de
maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisato-
risch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krach-
tens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht. On-
dernemer is in dit verband ingevolge art. 1 lid 1, onder d, WOR:
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderne-
ming in stand houdt.
3.3.3 Het faillissement van een natuurlijke persoon of rechts-
persoon die een onderneming in de zin van de WOR in stand
houdt, leidt op zichzelf niet ertoe dat die onderneming ophoudt
te bestaan of niet langer in stand wordt gehouden. De gevolgen
van de faillietverklaring en de met het faillissement na te stre-
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ven doeleinden zijn ook niet zodanig dat de toepasselijkheid
van deWOR zich in algemene zin niet verdraagt met de toepas-
selijkheid van de Faillissementswet.
Voor zover het faillissementsrecht dat meebrengt, oefent de cu-
rator tijdens het faillissement de bevoegdheden van de onder-
nemer uit en is hij als zodanig op een lijn te stellen met de on-
dernemer in de zin van deWOR. Dit sluit niet uit dat hij tevens
aangemerkt kan worden als bestuurder in de zin van die wet,
namelijk als hij op grond van zijn taken en bevoegdheden op
grond van de Faillissementswet alleen dan wel samen met an-
deren in de onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap
uitoefent bij de leiding van de arbeid. Behoudens het hierna in
3.3.4 en 3.3.5 overwogene is de curator in deze hoedanigheden
gehouden ervoor zorg te dragen dat de voorschriften gesteld bij
of krachtens de WOR tijdens het faillissement worden nage-
leefd.
3.3.4 Het aan de ondernemingsraad toekomende adviesrecht
van art. 25 WOR ziet in beginsel niet op (besluiten tot) verkoop
van goederen op de voet van art. 176 Fw en op (besluiten tot)
ontslag van werknemers op de voet van art. 40 Fw, ook niet als
zodanige verkoop of zodanig ontslag tot gevolg heeft dat de on-
derneming wordt beëindigd. De handelingen van de curator
zijn dan gericht op liquidatie van het (ondernemings)vermo-
gen, waartoe de Faillissementswet hem bevoegd maakt, en de
door het adviesrecht van art. 25 WOR beschermde belangen
moeten in een dergelijk geval wijken voor de belangen van de
schuldeisers bij een voortvarende en voor de boedel zo voorde-
lig mogelijke afwikkeling.
Indien echter de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van
een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming
door dezelfde of een andere entiteit, waarbij het vooruitzicht
bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, is een daarop gericht
besluit adviesplichtig op grond van art. 25 lid 1 WOR (bijvoor-
beeld onderdeel a of c).
3.3.5 Voorts verdient opmerking dat de voorschriften die zijn
gesteld bij of krachtens de WOR, niet in alle gevallen verenig-
baar zijn met het faillissement van de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die de onderneming in stand houdt, zodat zij
dan niet of niet onverkort kunnen worden toegepast. Zo mag
de curator afwijken van de formele vereisten die art. 25 lid 2-6
WOR stelt in verband met de advisering door de onderne-
mingsraad als de omstandigheden van het geval dit vergen. De
ondernemingsraad en de curator dienen zich bij de verwezen-
lijking van de doeleinden van deWORals zodanig jegens elkaar
te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt
gevorderd.
3.3.6 Uit het voorgaande volgt dat onjuist is het oordeel van de
ondernemingskamer dat het adviesrecht van de onderne-
mingsraad in beginsel niet geldt in de situatie dat de onderne-
ming failliet is verklaard. Datzelfde geldt voor haar oordeel dat
voor de toepasselijkheid van het adviesrecht van de onderne-
mingsraad ten minste is vereist dat de curator de onderneming
voortzet. Voorts wordt terecht geklaagd dat de enkele omstan-
digheden dat de leveranties aan de franchisenemers zijn stop-
gezet en dat de curator zich heeft beperkt tot het uitvoering ge-
ven aan het biedingsproces en de afwikkeling van de boedel,
ontoereikend zijn voor het oordeel dat de curator de onderne-
ming niet in stand heeft gehouden in de zin van de WOR. De
klachten van de onderdelen 1 en 2 slagen derhalve.
3.4 Onderdeel 3 klaagt over het oordeel van de ondernemings-
kamer dat de curator niet verplicht was de kosten van deze pro-
cedure (op de voet van art. 22 WOR) voor rekening van de boe-
dels van DA Retailgroep en Retail SSC te laten komen (rov. 3.7).
Het onderdeel klaagt bovendien dat de gevraagde proceskosten-
veroordeling is afgewezen (rov. 3.8). De ondernemingskamer

heeft beide oordelen gegrond op haar overweging dat de cura-
tor de onderneming van DA Retailgroep en Retail SSC niet
heeft voortgezet dan wel niet in stand heeft gehouden en dien-
tengevolge niet gehouden was advies van de OR over het in
deze procedure aan de orde zijnde besluit te vragen. Nu de on-
derdelen 1 en 2, die zijn gericht tegen deze overweging, met
succes zijn voorgesteld, slaagt ook onderdeel 3.
3.5 De omvang van de ingevolge art. 22 WOR te vergoeden kos-
ten kan alsnog aan de orde worden gesteld in een afzonderlijke
procedure op de voet van art. 36 lid 2WOR.
3.6 Naast het hiervoor in 3.5 overwogene geldt dat de onderne-
mingskamer op de voet van art. 289 Rv bevoegd is ten gunste
van de OR een proceskostenveroordeling uit te spreken ten
laste van DA Retailgroep c.s., indien laatstbedoelde partijen ten
opzichte van de OR in dit geding kunnen worden aangemerkt
als in het ongelijk gestelde partijen. Het staat de onderne-
mingskamer vrij het liquidatietarief niet toe te passen en DA
Retailgroep c.s., in overeenstemming met het bepaalde in
art. 22 lid 2 WOR, te veroordelen in de werkelijke (redelijke)
kosten die aan de zijde van de OR in het geding voor de onder-
nemingskamer zijn gevallen.

4 Bes l i s s ing
DeHoge Raad:
vernietigt de beschikking van de ondernemingskamer van
26 mei 2016;
wijst het geding terug naar de ondernemingskamer ter verdere
behandeling en beslissing;
veroordeelt DA Retailgroep c.s. in de kosten van het geding in
cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de OR begroot
op i 853,07 aan verschotten en i 2600,= voor salaris.

NOOT

1. De curator leidt een juridisch luizenleventje, althans dat is een

verwijt dat hem nog wel eens wordt gemaakt. Hij kan

arbeidsovereenkomsten zonder vergunning van het UWV

opzeggen (art. 40 Fw), huurovereenkomsten beëindigen (art. 39

Fw) en zou met het belang van de gezamenlijke crediteuren in de

hand als een olifant door de porseleinkast kunnen gaan. Er waren

zelfs mensen die beweerden dat aan de curator een recht op

wanprestatie zou toekomen.1

2. De werkelijkheid is (uiteraard) genuanceerder. Als er al iets

waar zou zijn van voornoemd verwijt, dan hebben de wetgever en

de Hoge Raad de olifant inmiddels weer aardig terug in de kooi

geduwd. Zo moet de curator bij de uitoefening van zijn taak

naast het crediteurenbelang reeds lang ook rekening houden met

belangen van maatschappelijke aard2 (zoals milieu en – vaak –

werkgelegenheid) en met de belangen van de gefailleerde zelf.3

Inmiddels is duidelijk dat de curator (toch) niet actief kan

ingrijpen in contractuele verplichtingen,4 kan hij bepaalde

bestuursrechtelijke (milieu)verplichtingen niet (meer) naast zich

neerleggen en moet hij zich ook aan (sommige) bepalingen van

de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)5 en de SER

fusiegedragsregels houden.

1 Dit werd door betoogd op basis van het Nebula-arrest, HR 3 no-
vember 2006, NJ 2007/155).

2 HR 24 februari 1995, NJ 1996/472 (Sigmacon II).
3 HR 20 maart 1981, NJ 1981/640 (Veluwse Nutsbedrijven/Blokland

q.q.).
4 Zo heeft de Hoge Raad onlangs in het Berzona-arrest (HR 11 juli

2014, «JIN» 2014/159) zijn eerdere Nebula-arrest verduidelijkt (vol-
gens sommigen: is omgegaan).

5 Dat moest de curator al, maar sinds de wijziging van de WMCO
heeft de sanctie mogelijk ook gevolgen in faillissement.
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3. Aan dat rijtje kan nu onderstaand arrest worden toegevoegd;

als de curator activa verkoopt in het kader van een voortzetting of

doorstart van (delen van) de onderneming waarbij vooruitzicht

bestaat op het behoud van arbeidsplaatsen, dan is een daarop

gericht besluit van hem adviesplichtig in de zin van de WOR (zie

de kernoverweging van bovenstaand arrest, r.o. 3.3.4). Vanwege

de dynamiek van een faillissement (de omstandigheden van het

geval) mag de curator daarbij afwijken van de formele vereisten

die art. 25 lid 2-6 WOR aan de wijze van advisering stelt

(r.o. 3.3.5).

4. De Hoge Raad onderscheidt naast de doorstartende curator

ook de liquiderende curator die activa verkoopt en werknemers

ontslaat in het kader van de beëindiging van de onderneming. In

dit geval geldt het adviesrecht van de OR niet en moeten de door

de WOR beschermde belangen wijken voor de belangen die de

schuldeisers hebben bij een voortvarende en voor de boedel zo

voordelig mogelijke afwikkeling (r.o. 3.3.4).

5. Kort gezegd betekent dit dat de curator van een onderneming

met een OR (meer dan vijftig werknemers, art. 2 WOR) alvorens

hij overgaat tot het nemen van het besluit (de WOR ziet

uitdrukkelijk op voorgenomen besluiten, art. 25 WOR) om een

onderneming of delen van die onderneming te verkopen, hij dat

besluit eerst aan de WOR moet voorleggen.

6. Dit was een verplichting die curatoren doorgaans negeerden,

voornamelijk met het argument dat een adviesprocedure niet

strookte met de in faillissement vaak noodzakelijk geachte

snelheid van handelen (waarschijnlijker werd het bestaan van een

WOR-verplichting door curatoren ook gewoon niet onderkend).

Ook de OK constateerde dat het medezeggenschapsrecht zich

niet eenvoudig laat rijmen met het faillissementsrecht en

oordeelde om die reden dat de curator om die reden niet

adviesplichtig was.

7. Het arrest van de OK werd vervolgens met veel negatieve

annotaties ontvangen.6 In de literatuur werd al vrij algemeen

aangenomen dat de curator kan worden aangemerkt als een

ondernemer7 of een bestuurder8 in de zin van de WOR9 en dus

dat de rechten en plichten uit de WOR ook van toepassing zijn in

faillissement. De hiervoor genoemde botsing tussen het

medezeggenschapsrecht en het faillissementsrecht werd

daarentegen echter ook breed geconstateerd.

8. De OK legde aan zijn beslissing de stelling ten grondslag dat

de curator de onderneming niet had voortgezet. De OK leidde

daaruit af dat de curator de onderneming ook niet in stand had

gehouden in de zin van de WOR en dat de curator om die reden

niet gehouden was om advies te vragen aan de OR. Zowel op het

eerste als het tweede valt voldoende aan te merken. Zo zet een

curator per definitie de onderneming van de rechtspersoon in het

faillissement waarvan hij is benoemd enige tijd voort; de curator

zal doorgaans enige tijd nodig hebben om zich een beeld te

vormen van de onderneming voordat hij een besluit neemt over

de toekomst van die onderneming en zelfs als dat niet het geval

is (bijvoorbeeld in een prepack) dan heeft hij als gevolg van de

terugwerkende kracht van het faillissement tot 0:00 uur van de

dag van uitspraak de onderneming in ieder geval enige tijd

voortgezet. Belangrijker is dat het in stand houden van een

onderneming in medezeggenschapsrechtelijke zin een ruimer

begrip is dan het voortzetten van een onderneming in

faillissementsrechtelijke zin.10 Ook als de curator een

onderneming niet meer voortzet in faillissementsrechtelijke zin,

kan hij de onderneming nog steeds in stand houden in

medezeggenschapsrechtelijke zin.

9. Als geoordeeld moet worden dat een curator in beginsel de

onderneming van gefailleerde in stand houdt en dat hij als

ondernemer dan wel bestuurder in de zin van de WOR moet

worden gezien, dan moet hij ook de rechten en plichten uit de

WOR respecteren. Dat zou echter betekenen dat de curator niet

alleen advies zou moeten vragen over een voorgenomen

overdracht van de zeggenschap van de onderneming (art. 25 lid 1

sub a en c WOR), maar in beginsel ook over het staken van de

onderneming (art. 25 lid 1 sub c, d en e WOR). Dat is een brug te

ver. Zoals A-G Hartlief ook constateert, gaat de OR dan op de

stoel van de rechter-commissaris zitten. Op grond van art. 98 Fw

heeft de curator de toestemming van de rechter-commissaris

nodig voor het voortzetten van de onderneming en een weigering

van die toestemming zou dan door de OR kunnen worden

aangetast. Dat is niet wenselijk.

10. De Hoge Raad lost deze botsing van rechtstelsels vrij simpel

op door te oordelen dat liquidatie in faillissement niet, maar een

doorstart in faillissement wel adviesplichtig is. Dit oordeel van de

Hoge Raad lijkt mij niet alleen pragmatisch, maar ook juridisch

juist.

11. De vakbonden reppen inmiddels over een historische

uitspraak, maar ik vraag mij af of de medezeggenschap wel echt

materieel is gebaat bij deze uitspraak. De curator is nu weliswaar

verplicht om advies te vragen bij een voorgenomen doorstart,

maar mag vervolgens afwijken van de formele, voor advisering

geldende, vereisten. Dat betekent – uiteraard onder specifieke

omstandigheden – bijvoorbeeld dat het voorgenomen besluit niet

schriftelijk hoeft te worden voorgelegd, er sneller (heel snel, per

omgaande?) een advies kan worden gevraagd en de curator zijn

voorgenomen besluit niet hoeft op te schorten als hij in afwijking

van het advies van de OR beslist.

12. De omstandigheden van het geval kunnen het adviesrecht van

de OR dus danig inperken en gelet op de snelheid die vaak

vereist zal zijn bij een doorstart uit faillissement zal dit niet

slechts tot een theoretische mogelijkheid beperkt blijven.

13. Voorts is van belang dat art. 26 lid 5 WOR bepaalt dat een

voorlopige voorziening van de OK de verworven rechten van

derden niet kan aantasten. Een gerealiseerde doorstart zal

derhalve niet worden teruggedraaid. Om die reden had de OR in

de onderhavige casus zijn vordering tot het opleggen van

voorlopige voorzieningen ingetrokken en slechts nog om een

verklaring voor recht gevraagd en een veroordeling van de

proceskosten, waaronder de redelijke kosten die de OR heeft

moeten maken voor de vervulling van haar taak na het uitspreken

van het faillissement (art. 22 WOR).

14. Met de A-G11 ben ik dan ook van mening dat de Hoge Raad

vanwege het louter principiële belang van deze zaak de zaak ook

zelf had kunnen afdoen. De Hoge Raad oordeelde anders en

verwijst de zaak terug naar de OK. Ik kan mij niet voorstellen dat

de OK de gevorderde verklaring voor recht alsnog gaat toewijzen

en gaat oordelen dat de curator in redelijkheid niet tot het besluit

tot doorstart had kunnen komen. Uit de omstandigheden van dit

geval blijkt dat de curator – op het ontbreken van een OR-

adviesvraag na – zorgvuldig te werk is gegaan in zijn

biedingsprocedure en de onderneming (juı́st) heeft verkocht aan

de partij die de meeste werknemers wilde behouden.

15. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het bezwaar van

de OR voortkomt uit het feit dat drie van hun vijf leden geen

6 O.a. «JIN» 2016/210, met annotatie van mr. S.F.H. Jellinghaus en
mr. B.I. Kraaipoel, «JOR» 2016/286, met annotatie van mr. P.R.W.
Schaink en «JAR» 2016/160, met annotatie van mr. E. Loesberg.

7 Art. 1 lid 1 sub c WOR.
8 Art. 1 lid 1 sub e WOR.
9 Kortmann, De positie van de vennootschapsorganen, de onderne-

mingsraad en de curator tijdens faillissement.
10 Zie hierover uitgebreid A-G Hartlief in zijn conclusie, sub 4.28-4.41.
11 Sub 7.7 Conclusie A-G.

807

Jurisprudentie in Nederland juli 2017, afl. 6 «JIN» Ondernemingsrecht 115



baan bij de doorstart kregen (zie ik het goed, dan hebben ook

alleen deze drie werknemers het besluit tot bezwaar namens de

OK genomen) en de weigering van de curator om de kosten van

de OR voor juridische bijstand als een boedelschuld aan te

merken.

16. Dat laatste is nog wel interessant. De gevorderde redelijke

kosten van de OR lijken mij inderdaad een boedelschuld. Die

kostenvergoeding vloeit immers voort uit de wet (art. 22 WOR)

en is op grond van het Koot/Tideman-arrest12 dan inderdaad aan

te merken als boedelkosten. Ook daarvoor had de Hoge Raad wat

mij betreft niet hoeven terug te verwijzen.

17. Kortom, de overwinning voor de medezeggenschap lijkt op

papier groot wellicht groot, maar zou in de praktijk wel eens

tegen kunnen vallen. Ook lijkt de soep voor curatoren niet zo

heet gegeten te hoeven worden als hij nu wordt opgediend. Het

enige dat de curator moet doen is de OR tijdig informeren over

zijn voorgenomen besluit. Afhankelijk van de omstandigheden

van het geval moet en kan dat snel en hoeft dát niet voor

onoverkomelijke vertraging te zorgen. Als de curator zijn

(voorgenomen) besluit zorgvuldig neemt én de OR tijdig inlicht,

dan zal de OK niet snel oordelen dat de curator niet in

redelijkheid tot dat besluit kan hebben kunnen komen en/of dat

besluit terugdraaien.

E.S. Ebels
UdinkSchepel Advocaten
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Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingska-
mer)
29 mei 2017, nr. 200.215.330/01 OK
ECLI:NL:GHAMS:2017:1965
(mr. Makkink, mr. Den Boer, mr. Tillema,
prof. dr. Van der Meer RA, prof. dr. mr. Ten
Have)
Noot R.A. Wolf

OK. Enquête. Afwijzing onmiddellijke voor-
zieningen.

Het bepalen van de reactie van AkzoNobel
op de voorstellen van PPG behoort tot het
primaat van het bestuur van AkzoNobel,
onder toezicht van de raad van commissa-
rissen. Wel moet achteraf verantwoording
worden afgelegd aan de algemene vergade-
ring over de ingenomen positie in reactie op
de voorstellen van PPG.

[BW art. 2:349a lid 3]

De Ondernemingskamer stelt voorop dat – zoals tussen partijen ook
niet in geschil is – het bepalen van de strategie van een vennootschap
en de daaraan verbonden onderneming in beginsel een aangele-
genheid is van het bestuur van de vennootschap, dat de raad van
commissarissen daarop toezicht houdt en dat de algemene verga-
dering van aandeelhouders haar opvattingen ter zake tot uitdrukking
kan brengen door uitoefening van de haar in wet en statuten toe-
gekende rechten. In het algemeen betekent dit laatste dat het be-
stuur van een vennootschap aan de algemene vergadering van

aandeelhouders verantwoording heeft af te leggen van zijn beleid
maar dat het, behoudens afwijkende wettelijke of statutaire regelin-
gen, niet verplicht is de algemene vergadering vooraf in zijn besluit-
vorming te betrekken als het gaat om handelingen waartoe het be-
stuur bevoegd is. Zie HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7972
(ABN AMRO) en HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0976
(ASMI).
De positiebepaling van een doelvennootschap in reactie op voor-
stellen van een potentiële bieder behoort tot het bepalen van de
strategie van de doelvennootschap. Bij die positiebepaling zal im-
mers afgewogen (dienen te) worden hoe de voorstellen zich ver-
houden tot alternatieven waaronder een stand alone-scenario, al
dan niet met aanpassing van de bestaande eigen strategie, en aan
welke financiële en niet financiële voorwaarden een bod zal moeten
voldoen om in aanmerking te komen voor steun van de doelven-
nootschap.
Kortom: het bepalen van de reactie van AkzoNobel op de voor-
stellen van PPG behoort tot het primaat van het bestuur van Ak-
zoNobel, onder toezicht van de raad van commissarissen. Het be-
stuur en de raad van commissarissen kunnen in beginsel volstaan
met het (achteraf ) afleggen van verantwoording aan de algemene
vergadering over de ingenomen positie in reactie op de voorstellen
van PPG en de aandeelhouders kunnen geen aanspraak maken op
voorafgaande zeggenschap dienaangaande. Voor de bij de positie-
bepaling door het bestuur te hanteren maatstaf geldt het volgende.
Terecht heeft geen van partijen bestreden dat het bestuur van Ak-
zoNobel (onder toezicht van de raad van commissarissen) zich
naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming dient te richten, welk belang vooral bepaald wordt
door het bevorderen van het bestendige succes van deze onderne-
ming. Bij de vervulling van hun taak dienen bestuurders voorts,
mede op grond van het bepaalde in art. 2:8 BW, zorgvuldigheid te
betrachten met betrekking tot de belangen van al degenen die bij de
vennootschap en haar onderneming zijn betrokken. Deze zorgvul-
digheidsverplichting kan meebrengen dat bestuurders bij het dienen
van het vennootschapsbelang ervoor zorgen dat daardoor de be-
langen van al degenen die bij de vennootschap of haar onderne-
ming zijn betrokken niet onnodig of onevenredig worden geschaad.
Zie voor dit alles HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:799 (Can-
cun).
Dat uit deze maatstaf volgt dat AkzoNobel de voorstellen van PPG
zorgvuldig diende te beoordelen mede in het licht van alternatieve
scenario’s, is tussen partijen evenmin in geschil. Partijen twisten wel
over de vraag of AkzoNobel in dat kader verplicht is tot onder-
handelingen althans inhoudelijke besprekingen met PPG.
Er bestaat naar het oordeel van de Ondernemingskamer geen al-
gemene rechtsregel die een doelvennootschap ertoe verplicht in-
houdelijke besprekingen te voeren met een serieuze potentiële bie-
der die ongevraagd een serieus overnamevoorstel doet. Of inhou-
delijke besprekingen of onderhandelingen geboden zijn hangt af van
de omstandigheden van het concrete geval. In een geval als het
onderhavige – AkzoNobel had op het moment dat PPG zich
aandiende niet het strategische besluit genomen om het stand
alone-scenario te verlaten – zullen als gezichtspunten, naast de
voorgestelde biedprijs, onder meer een rol spelen wat de strategische
bedoelingen van de potentiële bieder zijn, wat naast de prijs de
inhoud van de voorstellen is, in hoeverre de doelvennootschap de
voorstellen kan beoordelen zonder inhoudelijke besprekingen met
de potentiële bieder en de inhoud en het verloop van de overige
interactie tussen de doelvennootschap en de potentiële bieder.
Voor zover een gehoudenheid bestaat tot inhoudelijke besprekingen
of onderhandelingen, vloeit die voort uit de taakvervulling waartoe
bestuurders en commissarissen van de doelvennootschap jegens de
vennootschap gehouden zijn. De omstandigheid dat, toegesneden
op het onderhavige geval, inhoudelijk overleg met PPG kan bij-12 HR 19 april 2013, «JOR» 2013/224.
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