11. Faillissement
Hopelijk ga je nooit een faillissement meemaken, maar als het gebeurt wil
je wel weten wat je kunt verwachten!
Ga met de OR praten! Die kan meer dan je denkt.
De OR heeft geen adviesrecht bij het aanvragen van:
• Surseance van betaling
• Faillissement
• Pre-pack faillissement
In theorie is alles immers nog open.
De OR heeft wel adviesrecht over de daarop volgende besluiten voor zover
die staan in artikel 25 lid 1 WOR (Wet op de Ondernemingsraden).
Ook kan de OR bezwaar aantekenen bij de rechtbank tegen de uitspraak. Dat
kunnen medewerkers ook doen los van een OR.
Surceance van betaling:
De organisatie blijft 'gewoon' doordraaien met dezelfde juridische
verplichtingen. Ook de OR behoudt al zijn rechten. En de WOR bestuurder
blijft WOR bestuurder. Er komt alleen een bewindvoerder naast, die de
belangrijke besluiten neemt. Er wordt gekeken of een doorstart mogelijk is
(of een andere oplossing). Dit duurt doorgaans niet lang dus de OR moet
initiatief nemen en direct met de bewindvoerder aan tafel gaan en afspraken
maken. De OR doet er ook goed aan naar buiten te laten weten wat hij van
vindt.
Faillissement:
De door de rechter aangestelde curator is de WOR bestuurder. De directie
heeft niets meer te zeggen. De Curator moet alle voorgenomen besluiten
(sluiting, verkoop, eventueel van onderdelen, reorganisatie) aan de OR
voorleggen. De OR doet er goed aan direct met de curator aan tafel te gaan.
Snelheid blijft cruciaal.
Pre-pack faillissement:
Dat is een vorm van surseance van betaling, maar dit wordt niet
gepubliceerd. Dit is niet geregeld in de Nederlandse wetgeving. Niet alle
rechters werken er aan mee. De rechtbank benoemt een toekomstige
curator. Die krijgt pas bevoegdheden als het faillissement daar is. Als een
doorstart voorbereid is volgt het faillissement. Het voordeel boven
surseance is: geen ruchtbaarheid of pottenkijkers. De OR moet hier net zo
handelen als bij surseance van betaling. Naar buiten toe misschien
terughoudender zijn.
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