Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2016–2017

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2016Z19545
Vragen van de leden Nijboer en Recourt (beiden PvdA) aan de Ministers van
Financiën en van Veiligheid en Justitie over berichten «Curator stapt vaker de
ring in» en «Pandrechten leiden tot meer rechtszaken bij faillissement»
(ingezonden 26 oktober 2016).
Vraag 1
Bent u bekend met de berichten «Curator stapt vaker de ring in» en «Pandrechten leiden tot meer rechtszaken bij faillissement»?1
Vraag 2
Klopt het dat bewindvoerders en curatoren steeds vaker bij een faillissement
naar de rechter stappen of zelf gedaagd worden? Klopt het dat de rechten
van schuldeisers bij faillissement relatief onevenwichtig zijn verdeeld, in het
voordeel van banken?
Vraag 3
Klopt het dat banken in Nederland bij een bankroet «ijzersterke rechten»
hebben terwijl werknemersrechten nergens «zo zwak» zijn? Klopt het dat een
aantal arresten van de Hoge Raad uit 2008 de positie van banken bij een
faillissement heeft gesterkt? Deelt u de mening dat juist werknemers bij een
faillissement goede bescherming moeten genieten? Hoe oordeelt u zelf over
de positie van een werknemer bij een faillissement?
Vraag 4
Wat vindt u van de opmerking dat banken curatoren «zwaar onder druk
zetten?» Deelt u de mening dat banken zich bij een faillissement juist
dienstbaar en ook in het belang van werknemers en de samenleving op
zouden moeten opstellen?
Vraag 5
Wat vindt u van de bescherming van toeleveranciers en andere belanghebbenden als banken steeds meer onderpand vereisen? Wordt die daardoor niet
teveel uitgehold?
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Vraag 6
Wat vindt u ervan dat de aandeelhouders van een bedrijf pandrechten
kunnen verwerven van de bank na faillissement, een doorstart kunnen
maken, zonder personeel over te nemen en schuldeisers terug te betalen?
Klopt het dat er een opmars is van dit type faillissementen? Deelt u de
mening dat aandeelhouders evengoed moeten meedragen in de kosten van
een faillissement? Deelt u de mening dat hier eigenlijk sprake is van misbruik
van het faillissementsrecht om gemakkelijk van werknemers af te kunnen
komen?
Vraag 7
Deelt u de mening van de vakbonden dat aan deze praktijken snel een einde
moet komen? Wat gaat u eraan doen om de positie van werknemers,
toeleveranciers en andere betrokkenen bij dit soort faillissementen beter te
beschermen?
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