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Bestuur 

(

Kamer: benoemen 

burgemeester uit 

de grondwet

De Tweede Kamer wil dat de benoe-

mingswijze van de burgemeester en 

van de commissaris van de Koning 

uit de Grondwet wordt gehaald. 

Vorige week stemde alleen de SGP 

tegen de grondwetswijziging die 

was ingediend door D66.

Daarmee is de tweederdemeerderheid 

die nodig is voor de grondwetswijzi-

ging, ruimschoots gehaald. Het gaat 

om een voorstel in tweede lezing. Als 

straks ook de Eerste Kamer akkoord 

gaat, dan staat de benoemingswijze 

alleen nog maar in de Gemeentewet 

en in de Provinciewet.

Volgens D66 hoort de benoemings-

wijze niet in de Grondwet thuis. ‘De 

Grondwet gaat over het functione-

ren van de staat en het bestel,’ zei 

hij onlangs in deze krant. ‘De benoe-

mingswijze valt daar niet onder, die 

kan je dus uit de Grondwet halen.’

In de praktijk verandert er niets 

door de wijziging. De commissaris 

van de Koning en de burgemeester 

zijn straks nog steeds benoemd door 

de Kroon. Maar door de benoe-

mingswijze uit de Grondwet te 

halen, wordt het wel makkelijker 

om die op een later moment aan te 

passen. Zo wil D66 dat de bestuur-

ders rechtstreeks door de bevolking 

wordt gekozen. Of die direct geko-

zen burgemeester er daadwerkelijk 

komt, is nog verre van zeker. In de 

Tweede Kamer is daar nog geen 

meerderheid voor. (RvdD)

T wEEdE K aMEr 
(

 ▪ 34494  Wijziging Wet op de 

ondernemingsraden i.v.m. bevoegd-

heden ondernemingsraad inzake 

beloningen bestuurders 

 ▪ 34716  Verandering Grondwet, 

strekkende tot deconstitutionalise-

ring benoeming commissaris van de 

Koning en burgemeester

eer ste K amer 
(

 ▪ 31996  Wet zorg en dwang psycho-

geriatrische en verstandelijk ge-

handicapte cliënten

 ▪ 32398  Wet forensische zorg

 ▪ 32399  Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg

Vanaf pagina 9 vindt u een compleet 

overzicht van nederlandse wet- en 

regelgeving (12 t/m 25 januari 2018)

aangenomen 

wetsvoorstellen

Er zijn grote zorgen over het 

computersysteem dat nodig is 

om de nieuwe Wet tegemoet-

komingen loondomein uit te 

voeren. Maar uitstel van de 

nieuwe regels is volgens het 

kabinet niet mogelijk.

sociale zeKerheid 
(

Met de Wet tegemoetkomingen loon-

domein (Wtl) voert het kabinet een 

aantal loonkostenvoordelen in. Die 

vervangen per ingang van dit jaar 

de premiekortingen die werkgevers 

kunnen krijgen wanneer ze ouderen 

en arbeidsgehandicapten met een 

uitkering in dienst nemen. Ook het 

lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 

werknemers met een laag inkomen, 

dat vorig jaar al in werking trad, is 

met de wet geregeld. In september 

krijgen werkgevers van werknemers 

met een laag inkomen hun voordeel 

over 2017 door de Belastingdienst 

uitbetaald. Een jaar later volgen de 

voordelen voor ouderen en gehandi-

capten. Vanaf dat moment moet er 

naar verwachting 900 miljoen euro 

worden uitgekeerd aan werkgevers. 

Handmatige processen

Maar het computersysteem dat de 

Belastingdienst en uitkeringsin-

stantie UWV nodig hebben om de 

wet te kunnen uitvoeren, is nog 

niet af. Er moet nog ‘veel gebeuren 

in korte tijd’ om ervoor te zorgen 

dat werkgevers in september inder-

daad het LIV krijgen betaald, ziet 

het Bureau ICT-toetsing (BIT). Het 

overheidsbureau adviseert minister 

Koolmees van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid daarom om de 

inwerkingtreding van de voordelen 

voor ouderen en gehandicapten met 

een jaar uit te stellen. ‘We maken 

ons zorgen of voldoende tijd res-

teert om alle onderdelen van de Wtl 

zorgvuldig te kunnen invoeren,’ 

concludeert het bureau. ‘Wij vrezen 

dat een aantal belangrijke systemen 

niet op tijd af zal zijn en dat UWV 

en de Belastingdienst zullen moeten 

terugvallen op tijdelijke en handma-

tige processen.’ 

Ondanks de zorgen zet Koolmees de 

invoering van de wet toch door. Uit-

stel biedt ‘geen soelaas,’ schrijft hij 

aan de Tweede Kamer. De premiekor-

tingen zijn met ingang van dit jaar 

al afgeschaft, dus een weg terug is er 

niet. En de nieuwe wet is voor wat 

het LIV betreft, al in werking getre-

den. Koolmees stelt daarom voor om 

het uitbetalen van het LIV maximaal 

twee maanden uit te stellen, ‘mocht 

dit om uitvoeringstechnische rede-

nen nodig zijn’. 

Tot dit jaar werden de premiekortin-

gen voor ouderen en gehandicapten 

elke maand verrekend met de pre-

mies. Op basis van de nieuwe wet 

krijgen werkgevers na het lopende 

jaar het hele bedrag in één keer uit-

betaald door de Belastingdienst. Dat 

is eenvoudiger en minder fraudege-

voelig, meent het kabinet. (RvdD)

Zorgen over iCT-project bij wet 

invoering loonkostenvoordelen

De Europese Commissie roept 

de lidstaten op om haast te 

maken met de benodigde 

regelgeving voor de nieuwe 

privacywet Algemene Veror-

dening Gegevensbescherming 

(AVG). Over iets meer dan 

honderd dagen wordt deze 

van kracht en alleen Oosten-

rijk en Duitsland hebben de 

zaken op orde.

economie 

(

De Commissie publiceerde vorige 

week richtsnoeren om deze nieuwe 

regels direct en vlot te kunnen 

toepassen. In de documenten wordt 

uiteengezet wat de Commissie, de 

nationale gegevensbeschermings-

nederland nog niet klaar voor nieuwe privacywet

autoriteiten en de nationale over-

heden nog moeten doen. 

De nieuwe verordening omvat 

één pakket regels die rechtstreeks 

van toepassing zullen zijn in alle 

lidstaten, maar op bepaalde gebie-

den moet de bestaande nationale 

wetgeving nog worden aangepast. 

De voorbereidingen in de lidstaten 

vorderen niet overal even snel. Ook 

Nederland heeft de wetgeving nog 

niet af. ‘We hebben moderne regels 

nodig om het hoofd te bieden aan 

nieuwe risico’s en daarom roepen we 

de regeringen van de EU-lidstaten, 

de overheden en het bedrijfsleven 

op om de resterende tijd efficiënt te 

gebruiken en hun rol te vervullen 

bij de voorbereidingen voor de grote 

dag,’ zegt Vera Jourová, EU-Commis-

saris voor Justitie. Brussel stelt in 

totaal 3,7 miljoen euro beschikbaar 

om er voor te zorgen dat de toe-

zichthouders, in Nederland de Auto-

riteit Persoonsgegevens, voldoende 

zijn toegerust en voor trainingen 

van databeschermingsspecialisten. 

Dit soort specialisten worden ver-

plicht voor grote bedrijven.

Toepassing

VNO-NCW en MKB-Nederland mer-

ken dat het Nederlandse bedrijfsle-

ven nog niet klaar is voor de nieuwe 

privacywet. Volgens hen is er nog 

te veel onduidelijk over de concrete 

toepassing van de wet, doordat 

de AVG complex en ingrijpend is. 

Eerder deze maand riepen ze het 

kabinet dan ook op om in het eerste 

jaar nadat de AVG van kracht is ge-

worden, niet te handhaven, maar de 

capaciteit in te zetten op voorlich-

ting en ondersteuning van bedrij-

ven. De ondernemingsorganisaties 

pleiten verder voor een wettelijke 

grondslag voor het uitwisselen van 

informatie over fraudeurs tussen 

sectoren, dat mag nu alleen binnen 

een sector. Daarnaast willen ze dat 

het in de wet wordt verankerd dat 

de Autoriteit Persoonsgegevens 

rekening houdt met de kansen die 

innovatie biedt en dat de privacy 

niet onnodig de informatiemaat-

schappij blokkeert. 

Tot slot constateren ze dat de 

huidige privacywetgeving soms 

op gespannen voet staat met de 

uitvoering van sociale wetgeving. 

Ze vragen het kabinet daarom om 

concreter te maken welke gegevens 

ondernemers mogen verwerken om 

hun taken op het gebied van veilig-

heid en arbeidsomstandigheden 

goed uit te kunnen voeren. (NvdH)

Knelpunten bij uitvoering regels geluidshinder aangepakt

Een stel wandelt langs de geluidsschermen van de Betuwelijn bij rotterdam. Met enkele aanpassingen wil het kabinet knelpunten wegne-

men bij de uitvoering van de regels voor geluidhinder langs rijkswegen en spoorwegen. dat blijkt uit een besluit dat staatssecretaris Van 

Veldhoven van infrastructuur en waterstaat aan het parlement heeft voorgelegd. Foto: Ton Borsboom/ANP

2 Aktes burgerlijke stand

De EU vereenvoudigt de eisen 

voor het gebruik van aktes van de 

burgerlijke stand in een andere  

lidstaat. Dat moet voor burgers 

gedoe over de grens verminderen.

7 Ondermijning democratie

De ondermijningswet die het ka-

binet nastreeft, is hard nodig, zegt 

burgemeester Ederveen namens 

gemeentekoepel VNG. ‘We moeten 

de democratie beschermen.’

8 Aardbevingswet Groningen

De roep om maatregelen wegens de 

aardbevingen in Groningen wordt 

steeds sterker. Dat er een wetswijzi-

ging komt, is onvermijdelijk. Maar 

aan welke opties wordt gedacht?

Informele fase
Het bedrijf praat met de 
bank en schuldeisers om 
tot afspraken te komen 
over:
- betalingen;
- saneren van schulden;
- huurverlaging.
Niks is in deze fase 
afdwingbaar.

Faillissement
Bij een pre-pack wordt 
vooraf aan het 
faillissement alvast een 
curator aangesteld om te 
kijken naar de 
mogelijkheden voor een 
doorstart.

Wet homologatie 
onderhands akkoord ter 
voorkoming van 
faillissement (WHOA)
Een meerderheid van de 
partijen is bereid om 
maatregelen te nemen 
om het bedrijf te redden. 

• Er is nog ruimte voor 
onderhandelingen

• Er is financiële ruimte
• Het faillissement zag men 

lang van tevoren aankomen

Een bedrijf komt in de 
problemen en voorziet een 
faillissement als er niets 
verandert.

Herijking faillissementsrecht

Start

Infografiek: Dimitry de Bruin

Dwangakkoord
Rechter dwingt dwarsliggende 
partijen mee te werken.

WHOA-traject is 
niet gelukt.

• Geen ruimte voor 
onderhandeling

• Faillissement is 
onvermijdelijk

Het bedrijf hoeft 
geen faillissement 
aan te vragen.

Als een faillissement dreigt, 
zijn er vrijblijvende en niet 
bij wet geregelde manieren 
om dit op te lossen. Met de 
herijking komen er twee me-
thodes bij die een wettelijke 
grondslag hebben: het dwang-
akkoord en de pre-pack.

ACHTERGROND (

Als nu een bedrijf failliet dreigt te 
gaan, kan het via informele onder-
handelingen proberen om afspraken 
te maken met bijvoorbeeld de bank 
en schuldeisers. Maar als er één 
belanghebbende dwarsligt, kan het 
bedrijf alsnog ten onder gaan. Als 
de Wet homologatie onderhands ak-
koord ter voorkoming van faillisse-
ment (WHOA) wordt aangenomen, 
kan een bedrijf verdergaan met een 
formele procedure. Als de meerder-
heid van de schuldeisers en aandeel-
houders akkoord gaat met bijvoor-
beeld het saneren van de schulden, 
dan kan de rechter dankzij de 
WHOA een dwangakkoord goedkeu-
ren. Met het dwangakkoord worden 
ook de andere schuldeisers gedwon-
gen mee te werken. Bob Wessels, 
emeritus hoogleraar insolventie-
recht aan de Universiteit Leiden, 
heeft daar wel een kanttekening bij. 
‘Het stemsysteem met schuldeisers 
en aandeelhouders is heel tijdro-
vend. Voor de beroepspraktijk en 
de rechterlijke macht is de WHOA 
mede daardoor een stevige kluif.’

WHOA
Maar ondanks dat, vindt Rob 
van den Sigtenhorst, advocaat bij 
Florent en gespecialiseerd in insol-
ventie en herstructureringen en de 
fi nanciële en bancaire kant daarvan, 
dat de wetgever de WHOA zo heeft 
vormgegeven dat de praktijk er 
veel kanten mee op kan. ‘Het type 
akkoord kan toegespitst worden op 
de problemen van zowel grote als 
kleine bedrijven. Hetzelfde geldt 
voor het stemsysteem. De procedure 
kan daarom ook relatief goedkoop 
zijn. De advocatenbranche heeft er 
zelfs voor gepleit om de kosten van 
het griffi erecht naar rato te laten 
zijn.’ Maar het WHOA-traject kan 
alleen ingezet worden bij bedrijven 
die ruim op tijd een faillissement 
zien aankomen, die nog genoeg geld 
hebben om te reorganiseren, die nog 
levensvatbaar zijn en een serieus 

plan hebben hoe ze uit de proble-
men komen.
Maar vaak ontkennen ondernemers 
te lang dat er fi nanciële problemen 
zijn. ‘Nu hebben bestuurders ook 
geen goede optie dan doorgaan 
totdat het echt niet meer gaat,’ zegt 
Van den Sigtenhorst. ‘De hoop en de 
ervaring uit het buitenland is dat 
het invoeren van een procedure als 
de WHOA dit probleem kan helpen 
verbeteren.’ Wessels waarschuwt 
er wel voor dat de WHOA niet 
gebruikt mag worden om makkelijk 
van schuldeisers af te komen. 

Pre-pack
Als bedrijven een faillissement te 
laat zien aankomen, dan wordt de 
zogenoemde pre-pack een optie. 
‘Pre-pack is een scenario voor als het 
geld op is, leveranciers niet meer 
leveren of als de WHOA niet is ge-

lukt,’ zegt Van den Sigtenhorst. ‘De 
problemen zijn dan zo groot dat een 
faillissement onvermijdbaar is.’ 
Bij een pre-pack verzoekt de on-
dernemer de rechtbank om alvast 
een beoogd curator aan te stellen. 
De beoogd curator bekijkt dan de 
mogelijkheden voor een doorstart na 
faillissement. Doordat het vooraf-
gaand aan het faillissement gebeurt, 
kan dat onderzoek nog in ‘relatieve 
rust’ en geheimhouding gedaan 
worden. Maar volgens Wessels is 
er geen sprake van een doorstart 
bij een pre-pack, ‘omdat er niks 
stopt’. ‘Doordat de beoogd curator 
alles goed heeft voorbereid, kan een 
onderneming binnen 24 of 48 uur na 
het faillissement gewoon doorgaan.’ 
Geheel hetzelfde blijft het bedrijf 
niet, volgens Van den Sigtenhorst. 
‘De onderneming gaat failliet. Het 
deel dat wel doorstart kan dan een 

voortzetting zijn van dezelfde activi-
teiten, met dezelfde activa als van de 
oude onderneming, maar vaak met 
een ander bestuur, aandeelhouders 
en/of een andere eigenaar.’
‘De pre-pack is een bijzonder effectief 
proces om de beste deal voor de 
schuldeisers te krijgen,’ zegt Wes-
sels. ‘Daarnaast is het goed voor de 
continuïteit van het bedrijf, van zijn 
contacten en zijn contracten met 
toeleveranciers en dienstverleners, en 
met afnemers en klanten. Bovendien 
blijft de werkgelegenheid behouden.’ 
Maar het heeft ook een keerzijde, 
vervolgt Wessels. ‘Ook dit kan een 
goedkope manier zijn om van je 
schuldeisers af te komen, maar ook 
van werknemers. Daarnaast is het on-
derhandelingsproces niet transparant 
en het is onduidelijk hoe de keuze 
wordt gemaakt ten aanzien van de 
mensen die wel worden ontslagen.’

Deze pre-packmethode wordt in de 
praktijk al jaren gebruikt, ‘maar door 
de uitspraak van het Europese Hof 
inzake Smallsteps/Estro, houdt ie-
dereen een beetje zijn adem in,’ zegt 
Van den Sigtenhorst. ‘Rechtbanken 
benoemen geen stille bewindvoer-
ders meer, behalve bij uitzonderlijke 
gevallen. Als de wet er is, moeten alle 
pre-packs voldoen aan de Europese 
uitspraak. Dus je kan niet voor het 
faillissement de continuïteit van een 
onderneming volledig dichttimme-
ren, zodat meteen na het faillisse-
ment met een vingerknip doorge-
gaan kan worden. Wat wel kan is een 
pre-pack waarbij de doorstart alleen 
wordt voorbereid, waarbij wordt 
gekeken naar potentiële kandidaten 
om het bedrijf te kopen, zonder dat 
alles al rond is.’

Nicolette van den Hout   

Meer opties om een bedrijf van de ondergang te redden
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