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PROGRAMMA

16.00 uur Welkomstwoord door Johan Westerhof, bestuurslid

16.05 uur Inleiding door Bart-Jan van Hees, partner BDO Legal

16.15 uur Arbeidsrecht en insolventie, door prof. mr. dr. Ruben Houweling, 

hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

17.00 uur De UWV procedure na 1 juli 2015, door mr. Jan Meijer,

hoofd Arbeidsjuridische Zaken UWV 

17.45 uur Netwerkborrel

18.45 uur Einde activiteit



Johan Westerhof

Bestuurslid TMA Nederland



Bart-Jan van Hees

Partner BDO Legal



BDO LEGAL

• Volledig onderdeel van BDO

• 25 juristen op gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht

• Specialisatie op ontslagrecht, waaronder collectief ontslag

• Advies (tijdig…!)

• Procederen

• Werkzaam vanuit 5 locaties in Nederland

• Multidisciplinair 
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Insolventie en arbeidsrecht ? (1/2)

Pagina 6

Verschillende raakpunten:

1.

Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden (“loonoffer”) wordt 

vaak afgewezen c.q. leidt tot procedures door vakorganisatie. 

Waarom is dit zo lastig? Zou faillissement te voorkomen zijn als 

makkelijker zou kunnen worden ingegrepen in de arbeidsvoorwaarden 

als het merendeel van het personeel daarmee instemt? En kan de 

WW-wetgeving een beetje meehelpen misschien?

2.

De onderneming die in zwaar weer zit wil op korte termijn ontslagen 

doorvoeren. Daartoe worden ontslagaanvragen ingediend bij UWV, 

maar in de aanvraag zitten één of meer fouten (afspiegelingsbeginsel 

onjuist toegepast, onvoldoende onderbouwing, definitie 

bedrijfsvestiging…). Aanvragen worden afgewezen en bedrijf gaat 

alsnog failliet. Hoe kan het foutloos én snel? Waarom niet op 

voorhand overleg voeren met UWV ? 



Insolventie en arbeidsrecht ? (2/2)

3.

De onderneming die in zwaar weer zit wil op korte termijn 

ontslagen doorvoeren. Daartoe worden ontslagaanvragen 

ingediend bij UWV. Alles gaat goed. Maar nu moeten de 

transitievergoedingen worden uitbetaald. Er is onvoldoende 

geld. Gaan we nu alsnog failliet? 

4.

Godzijdank hebben we de pre-pack. Dan kunnen we gewoon 

iedereen terughalen die we eigenlijk willen hebben, telt de 

keten van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet door en 

beginnen we met een schone lei. De werknemers kunnen er 

niets tegen beginnen. Is het wel zo simpel?



Sprekers 

prof dr mr Ruben Houweling  

mr Jan Meijer  
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Prof. mr. dr. Ruben Houweling

Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam



Arbeidsrecht
en Insolventie
Water en vuur bij een doorstart na faillissement? 

Prof.dr. A.R. Houweling





Stelling 1

Arbeidsrecht vormt een belemmering bij het gezond houden, maken of doorstarten van een 

onderneming.



Parlementaire enquête naar grote faillissementen

11/1/16: “Er is sprake van een patroon, waarbij werknemers 

steeds aan het kortste eind trekken en topbestuurders en 

investeerders alleen hun eigen hachje redden en de ellende 

afwentelen op werknemers en de samenleving.”



Het arbeidsrecht bij insolventie werkgever

• Waar zit de pijn:

• Geen ontslagbescherming;

• Verkorte opzegtermijn;

• Geen opzegverboden (toch?);

• Geen transitievergoeding (toch?);

• Geen OvO (toch?);

• Geheel schone lei (toch?)

• Maar wel:

• Loongarantieregeling

• Preferentie



Stelling 2

Faillissement is de goedkoopste vorm van reorganiseren.



Doorstart

• Dat werkgeverswalhalla* kan een 

reorganisatie aantrekkelijk maken, je 

begint gewoon opnieuw!

• “Phoenixing”; de onderneming herrijst 

uit zijn as, en begint met een schone 

lei:

• Zelf kiezen wie je wilt meenemen;

• Geen last van zieke, dure of lastige 

werknemers;

• Nieuwe, gunstiger 

arbeidsvoorwaarden;

* B. Knüppe en J. van der Pijl



Doorstart 2.0: prepack

• En het mag van het Hof van Justitie (Abels, 1985)

• En van de Hoge Raad (Habbé Scheepstra, 1987)

• En van de wetgever (7:666 BW)

• Maar het kan nog mooier: de prepack (art. 363 Fw e.v.)

• De doorstart 2.0 – in het geheim, als het even kan zonder overleg 

met ondernemingsraad en vakbonden

• Verzoek aan de rechtbank

• Stille bewindvoering maximaal twee weken

• Aanstellen beoogd curator en beoogd R-C

• Aanwijzingen door de rechtbank (eventueel consultatie derden)



Prepack

• Natuurlijk voordelen: 

• “meerwaarde”

• Bijvoorbeeld als maatschappelijke belangen in geding zijn 

(ziekenhuis, kinderopvang)

• Of als openbaarheid (inherent aan faillietverklaring) onevenredig 

schadelijk is (de bloemenveiling)



Stelling 3

Een voorbereide 

doorstart uit 

faillissement leidt tot 

overgang 

van onderneming 

(behoud van rechten 

en plichten).



Prepack en overgang van onderneming



Prepack en overgang van onderneming

• Meest besproken probleem blijft: wel of geen overgang van 

onderneming

• Volgens wetgever is ovo niet aan de orde: zie 7:666 BW

• Maar…: Is prepack procedure niet te nadrukkelijk gericht op 

continuïteit?

-denk aan titel wet

-denk aan doelstelling wet/MvT

• Heiploeg: Rechtbank Almelo 28 juli 2015, 

ECLI:NL:RBOVE:2015:3589

• Vragen HvJ?



Prepack en OvO

• Is oplossing wellicht:

Onderscheid maken tussen gelieerde en niet-gelieerde doorstarter?

• Wel OvO bij gelieerde doorstart; geen OvO bij “vreemde” verkrijger

Vragen SP n.a.v. WCO I: ‘Deelt de regering de mening dat er extra 

voorzichtigheid is geboden wanneer de doorstart plaatsvindt met een 

gelieerde partij vanwege bijvoorbeeld de schijn van misbruik of 

belangenverstrengeling?’



Stelling 4

Er is (in de praktijk) geen ruimte voor informatie en consultatie van 

werknemers(verenigingen) bij een prepack.



Medezeggenschap en insolventie

• Wat staat vast ten aanzien van het medezeggenschapsrecht en 

insolventie van de werkgever:

• 1. Geen adviesrecht OR bij aanvraag surseance (YVC IJsselwerff, 

HR 6 juni 2001)

• 2. Wel adviesrecht OR bij eigen aanvraag faillissement (o.m. Zaal)

• want nu wel "wijziging in bevoegdheden", 25-1 sub e WOR

• 3. WOR is sowieso van toepassing ná faillietverklaring

• Dus in de regel ook bij doorstart, zie o.m. 25-1 sub a-f WOR

• Bezwaar curatoren: geen tijd voor!!



Medezeggenschap en insolventie

Maar:

• Termijnen 25/26 WOR kunnen wijken voor redelijkheid en billijkheid 

• Waarom niet voorwaarde (te weten: positief of neutraal advies OR) 

stellen bij transactie, nu ook al ontbindende of opschortende 

voorwaarde

• Nu vaak ook al dergelijke voorwaarde bij doorstart: 

gegrondverklaring verzet tegen faillissementvonnis

• Oplossing WCO I: ‘consultatie kan ‘aanwijzing’ van de rechtbank 

zijn.

• Denk overigens ook aan:

• artikel 2:107a BW voor naamloze vennootschappen

• artikel 7:665a BW voor kleine werkgevers zonder OR

• Richtlijn OVO sluit informatieplicht NIET uit bij faillissement

• Advies Com.Bevordering Medezeggenschap SER dec 2015



Medezeggenschap en insolventie

• Volgend bezwaar: geheimhouding

Mààr:

• art 20 WOR

• art. 13 WOR

• boetebeding in arbeidsovereenkomst

• dringende reden (7:678 lid 2 sub i BW)

• opzettelijke schending is strafbaar: 272/273 Sr

Plus: geheimhouding vrijwel geen issue in jurisprudentie



WMCO

• Raadpleging bonden in prepack fase:

• WCO I: opnieuw ‘aanwijzing’

• Gebeurt sinds 1 maart 2012 wel (ivm vernietigbaarheid individuele 

opzegging bij niet-raadpleging)

• Dus: wettelijke sancties leiden tot naleving wet door curatoren



Stelling 5

De Wet werk en zekerheid heeft doorstart na faillissement 

aantrekkelijker gemaakt.



Ketenregeling

• Ketenregeling tot 1 juli 2015

• 3x3x3-regel

12 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd

12 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd3



Ketenregeling

• Ketenregeling vanaf 1 juli 2015

• 3x2x6-regel

12 mnd 12 mnd 12 mnd

12 mnd 12 mnd 12 mnd6



Ketenregeling en opvolgend werkgeverschap

• Elkaar opvolgende werkgevers die ‘ongeacht of inzicht bestaat in de 

hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer’ (Nota van wijziging)

• Dus ook (juist) bij doorstart na faillissement… ook al betreft de 

doorstarter een vreemde…



Stelling 6

6. Na doorstart uit faillissement is :

a) geen transitievergoeding verschuldigd bij de doorstarter;

b) een transitievergoeding verschuldigd over de periode dat de 

werknemer bij de doorstarter werkzaam is;

c) een transitievergoeding verschuldigd over de periodes dat de 

werknemer bij de voorganger en de opvolger heeft gewerkt.



Transitievergoeding

• De transitievergoeding is niet langer verschuldigd bij faillissement of 

surseance (art. 7:673c BW)

• Maar…. Doorstarter betaalt het volle pond vanwege de 

‘samentelregel’ art. 7:673 lid 4 sub b BW!

Karel Boonstra 20 jr in vaste dienst bij Damter

B.V.

Faillissement

6 mnd

Doorstart door  

Scholten B.V.

Einde van rechtswege?

Transitievergoeding?



Mr. Jan Meijer

Hoofd Arbeidsjuridische Zaken UWV 



De UWV-ontslagprocedure
onder de 

Wet werk en zekerheid

Utrecht, 13 januari 2016 

mr. J. Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht

Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening
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Programma

 De eerste ervaringen met de Wwz, in cijfers uitgedrukt

 Routes en procedures

 Toepasselijke wet- en regelgeving

 Formulieren ontslag

 De procedureregels: ‘Regeling UWV ontslagprocedure’

 Toetsingskader bedrijfseconomisch ontslag: ‘Ontslagregeling’

 Tips voor het opstellen van een ontslagaanvraag bij UWV

Nieuwjaarsbijeenkomst TMA: de UWV-ontslagprocedure



Ontslagcijfers 2007 t/m dec 2015
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Routes en procedures (1)
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Wederzijds 
goedvinden

Alle redenen

Schriftelijk vast te 
leggen

Ontbinding 
(kantonrechter)

Alleen persoonlijke 
redenen

Ontbinding of 
weigering

Opzegging 
(UWV)

Bedrijfseconomisch

Langdurig a.o.

Toestemming of 
weigering

Cao-commissie

Alleen 
bedrijfseconomisch

Toestemming of 
weigering



Routes en procedures (2)

Nieuwjaarsbijeenkomst TMA: de UWV-ontslagprocedure 39

UWV

 Toestemming

 Weigering

Kantonrechter

 Binnen 2 maanden

 Verzoekschrift

 Wg: ontbinding   Wn: herstel dienstverband/billijke vergoeding

Hof

 Beroep

 Geen schorsende werking

Hoge Raad

 Cassatie



Toepasselijke wet- en regelgeving

 Burgerlijk Wetboek en Wet melding collectief ontslag

 Regeling UWV ontslagprocedure, Stcrt. 11-05-2015, nr 12688

 Procedureregels, ook voor de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine 
werkgevers (<25 wn-ers)

 Ontslagregeling, Stcrt. 11-05-2015, nr 12685

 Nadere uitwerking van de materiële normen voor bedrijfseconomisch ontslag, de 
herplaatsingsinspanningsverplichting bij ontslag wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid en de Overbruggingsregeling transitievergoeding

 Is ook het kader voor de kantonrechter

 Beleidsregels Ontslagtaak UWV zijn er niet meer, maar er zijn op 24 
november jongstleden uitvoeringsregels gepubliceerd (Stcrt. 24-11-2015, 
nrs 42141 en 42142), welke moeten worden beschouwd als een nadere 
uitwerking van en toelichting op het BW, de Ontslagregeling en de Regeling 
UWV Ontslagprocedure. De uitvoeringsregels gelden vanaf 25 november 
jongstleden en zijn gepubliceerd op www.uwv.nl
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Formulieren ontslag

 UWV heeft aanvraagformulieren ter beschikking gesteld:

 Aanvraagformulier langdurige arbeidsongeschiktheid

 Aanvraagformulier bedrijfseconomische redenen:

- Deel A: alle werkgeversgegevens + subgronden + aantal werknemers

- Deel B: per werknemer alle ‘persoonsgebonden’ informatie, zoals functie, 
opzegverbod e.d.

- Deel C: onderbouwing bedrijfseconomische redenen

- Aanvraag ontslag door uitzendwerkgever

- Aanvraag Verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding

 Verweerformulier voor werknemer

 Formulier melding collectief ontslag (WMCO)

 Gebruik aanvraagformulier en formulier WMCO is verplicht, verweer-formulier 
niet maar gebruik ervan heeft uiteraard wel de voorkeur van UWV

 Te vinden op uwv.nl bij ‘formulieren’

 Upload via UWV werkgeversportaal
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Veranderingen UWV-procedure (1): 
‘Regeling UWV ontslagprocedure’, hierna RUO

 Indiening digitale aanvraag via een aanvraagformulier (art. 2 RUO):

 Art. 3 RUO: Beoordeling op compleetheid < 2 werkdagen

 Bij incompleetheid kan wg aanvullen < 8 dagen 

 Verlenging termijn alleen onder bijzonder omstandigheden

 Niet gecompleteerd, dan niet in behandeling nemen (art 4:5 Awb)

 Art. 4 lid 1 RUO: Compleet, dan < 2 werkdagen verzoek om verweer via 
een verweerformulier (termijn 14 dagen)

 Meestal volstaat 1 ronde van hoor en wederhoor, mede door uitvoerige 
uitvraag wg in voorfase

 Zo niet, dan 2e ronde van hoor en wederhoor (7 dagen, art 4 lid 2 RUO)

 UWV kan partijen verzoeken om aanvullende gegevens en bescheiden 
binnen een door UWV te bepalen termijn (art 4 lid 5 RUO).

 Eventueel deskundigenadvies door de UWV-divisie Sociaal Medische Zaken 
(SMZ) 

 Reactietermijn wg en wn op advies SMZ is 7 dagen (art 4 lid 3 RUO)

Nieuwjaarsbijeenkomst TMA: de UWV-ontslagprocedure



Veranderingen UWV-procedure (2)

In het kader van de versnelling van de UWV-procedure is de rol van de 
Ontslagadviescommissie (OAC) herzien. Zie hiervoor artikel 6 + Algemene 
Toelichting RUO.

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen:

 geen OAC, tenzij er onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de 
regels bij de beslissing die genomen moet worden, dan wel 
(sector)specifieke kennis, waarover de ontslagadviescommissieleden uit 
hoofde van hun functie beschikken, noodzakelijk is voor het kunnen 
beoordelen van de ontslagaanvraag

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:

 geen OAC, nu deze zaken geen (sector)specifieke kennis vereisen en UWV, 
voor zover dat noodzakelijk is, een advies kan vragen van een deskundige 
(arbeidsdeskundige of verzekeringsarts) bij UWV, divisie Sociaal Medische 
Zaken (SMZ)
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Veranderingen UWV-procedure (3)

 Beschikking, toestemming om op te zeggen

 Geldigheidsduur toestemming: 4 weken (dit was maximaal  8 weken!), art. 
7:671a, lid 6 BW

 Wederindiensttredingsvoorwaarde is in de wet zelf opgenomen art. 7:681 lid 
1 sub d (werkgever) en e (uitzendwerkgever), BW. Werknemer kan rechter 
verzoeken opzegging te vernietigen of billijke vergoeding toe te kennen bij 
schending voorwaarde

 UWV vermeldt proceduretijd in de beschikking (te rekenen vanaf dag 
ontvangst volledige aanvraag)

 Wg kan proceduretijd van opzegtermijn aftrekken, mits er minimaal 1 maand 
opzegtermijn resteert (art. 7:672 lid 4 BW)
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Toetsingskader bedrijfseconomisch ontslag: 
Uitgewerkt in de ‘Ontslagregeling’

Aannemelijk moet worden gemaakt dat:

 arbeidsplaatsen komen te vervallen vanwege bedrijfsbeëindiging dan wel dat 
structureel -dat wil zeggen over een toekomstige periode van ten minste 26 
weken bezien- arbeidsplaatsen komen te vervallen vanwege 
bedrijfseconomische omstandigheden waardoor maatregelen moeten worden 
getroffen voor een doelmatige bedrijfsvoering

 De juiste volgorde voor ontslag is gehanteerd (afspiegelingsbeginsel)

 Er geen mogelijkheden zijn de werknemer(s) binnen een redelijke termijn, 
eventueel met behulp van scholing, te herplaatsen naar een andere passende 
functie binnen de onderneming of groep

Nieuwjaarsbijeenkomst TMA: de UWV-ontslagprocedure 13



Bedrijfseconomische redenen (1)

Art. 1 onderdeel a, en art. 8 Ontslagregeling: het moet gaan om 
een structureel,  d.w.z. over een toekomstige periode van 26 weken bezien, 
(naar verwachting) verval van arbeidsplaatsen. Periode van 26 weken vangt aan 
op de dag van de beslissing UWV of Kantonrechter

Het besluit tot ontslag moet noodzakelijk zijn voor een doelmatige 
bedrijfsvoering

Werkgever moet beslissingsruimte hebben, teneinde voortbestaan 
onderneming op langere termijn te borgen. Dit vergt een zekere 
terughoudendheid bij de toets van de bedrijfseconomische redenen. Werkgever 
moet zich wèl verantwoorden tegenover UWV

De subcategorieën bedrijfseconomische redenen zijn gehandhaafd:

Slechte of slechter wordende financiële situatie

Werkvermindering

Organisatorische of technologische veranderingen

Bedrijfsverhuizing

Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming

Vervallen van loonkostensubsidie
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Ontslagvolgorde: afspiegeling 
(art 11 Ontslagregeling)

 Afspiegeling is nog steeds het uitgangspunt, aangezien het willekeur 
voorkomt en het de motivering door de werkgever over de ontslagkeuze 
overbodig maakt

 Het afspiegelingsbeginsel is van toepassing indien en voor zover binnen een 
categorie van uitwisselbare functies het aantal arbeidsplaatsen wordt 
ingekrompen

 Uitgangspunt is dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare 
functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk 
blijft

 Hoe werkt het? Werkgever dient:
per categorie uitwisselbare functies van de onderneming/bedrijfsvestiging
op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie 
uitwisselbare functies
per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste 
voor ontslag voor te dragen
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Herplaatsing (1) 

 Artikel 9 Ontslagregeling en de hierbij behorende uitvoeringsregels

 Art. 9 lid 1, onderdeel a: bij de herplaatsing moet de werkgever arbeidsplaatsen 
betrekken waarvoor een vacature bestaat of binnen de voor de werknemer geldende 
redelijke termijn zal ontstaan.

 Art. 9 lid 1, onderdeel b: bij de herplaatsing moet de werkgever ook 
arbeidsplaatsen betrekken van werknemers werkzaam op basis van een aovk voor 
bepaalde tijd, uitzendkrachten of ander ingeleend personeel (exclusief 
payrollwerknemers!!) en oproepkrachten, voor zover op die arbeidsplaatsen geen 
werkzaamheden van tijdelijke aard worden verricht. 

 De ‘redelijke termijn’  is gelijk aan de voor de wn in acht te nemen wettelijke 
opzegtermijn (7:672, lid 2, BW), zónder aftrek van de proceduretijd, dan wel 26 
weken ingeval het een wn met een arbeidshandicap betreft (art. 10 lid 1 en 2 
Ontslagregeling).

 Art. 9 lid 2 Ontslagregeling: bij herplaatsing worden, net zoals dat vóór 1 juli  het 
geval was, ook eventuele andere vestigingen, respectievelijk ondernemingen die deel 
uitmaken van een groep (concern), betrokken
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Herplaatsing (2)

 Art. 9 lid 3 Ontslagregeling: ‘passende functie’-> een functie die aansluit bij de 
opleiding, ervaring en capaciteiten van een wn, of waarvoor hij binnen een redelijke 
termijn met behulp van scholing geschikt zal kunnen zijn.

 Scholing (nieuw artikel 7:611a BW): wg stelt, voor zover dat redelijkerwijs van hem 
kan worden verlangd, de wn in staat scholing te volgen die ………noodzakelijk is voor 
het voortzetten van de aovk indien de functie van de werknemer komt te vervallen of 
hij niet langer in staat is zijn functie te vervullen. Redelijkheidsoordeel ivm duur en 
kosten van de opleiding in relatie tot financiële positie van de onderneming van wg.

 Daarnaast is de scholing gekoppeld aan het eventueel bestaan van een mogelijkheid 
tot herplaatsing. Dat betekent dat een wg niet verplicht kan worden om een 
werknemer te scholen als er geen zicht is op herplaatsing in een passende functie.
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Tips 
voor het opstellen van een 
ontslagaanvraag bij UWV
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Informeer u vooraf goed



Onderbouw de aanvraag volledig

52



53

Beantwoord de vragen van UWV



Voorkom een onnodige tweede ronde



Geef inzicht in inzet flexibel personeel



Houd een medewerkerspaspoort bij

56



Geef inzicht in de herplaatsings-

inspanningen



5858

Schakel tijdig een deskundige in



5959

Vragen?



VOORUITBLIK

25 mei 2016       Voorjaarsbijeenkomst


