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EEN KONINGSDRAMA IN HET KASTEEL 

Het is een merkwaardige coïncidentie: de dag nadat zonder twijfel ook in Groningen vanwege de 

verjaardag van de regerende telg uit het Huis van Oranje uit vele kelen het "Lang leve de Koning" 

heeft geklonken - en dat is voor het eerst nadat 125 jaar lang een Mevrouw op de troon heeft 

gezeten -, heeft de Commissie Corporate Game een congres weten te organiseren dat om te 

beginnen de koning dood verklaart. Tot voor kort begrepen alleen doorgewinterde beoefenaren van 

het staatsrecht dat hij dan toch nog lang kan leven. Intussen hebben ook de beoefenaren van het 

ondernemingsrecht het licht gezien. Onder het motto dat "wat van ver komt lekker is", heeft de 

Nederlandse rechtspraktijk de pre-packaged reorganization, kortweg pre-pack genoemd, omarmd: in 

plaats van een in zwaar weer verkerende onderneming te laten vergaan in de storm die faillissement 

heet, waarna de strandjutter nog wat aangespoelde kostbaarheden kan verzamelen en kan 

verzilveren, wordt een deel van de bemanning en de lading overboord gezet in de hoop dat het schip 

in afgeslankte vorm zijn reis profijtelijk kan vervolgen. De pre-pack doet daarmee denken aan de Lex 

Rhodia de iactu uit het Romeinse recht.  

Ook al is veel te zeggen voor een doorstart van een onderneming in afgeslankte vorm met de daarbij 

behorende offers in plaats van een faillissement met zijn veelal destructieve gevolgen, dat wil niet 

zeggen dat niet veel vragen opdoemen. Is het niet een al te gemakkelijke manier voor een 

schuldenaar te ontkomen aan de gevolgen van zijn slecht beleid? Hebben de aandeelhouders nog 

wel enige zeggenschap over hun investering? Is het wel aanvaardbaar dat wettelijke 

medezeggenschapsrechten van ondernemingsraden en vakverenigingen als het gaat om overdracht 

van zeggenschap in dit geval geen rol spelen? Leidt de pre-pack niet tot een al te gemakkelijke en uit 

een oogpunt van rechtsbescherming onaanvaardbare en willekeurige aantasting van de in het 

arbeidsrecht zorgvuldig vorm gegeven rechten van de individuele werknemer? Zijn er wel reële 

mogelijkheden voor anderen die voor een overname belangstelling hebben dan degene me wie de 

beoogde curator in het geniep onderhandelt, om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven? En 

ziet de beoogde rechter-commissaris er op toe dat een faire deal tot stand komt, of is hij niet meer 

dan een ambtelijke stempelmachine die na het uitspreken van het faillissement geen andere keuze 

heeft dan te tekenen bij het kruisje?  

De in de publiciteit breed besproken doorstart van Estero Kinderopvang B.V. heeft laten zien dat over 

een pre-pack niet alleen in euforische termen wordt gesproken. En op niet al te lange termijn zal ook 

de rechter zich er over uitlaten of die doorstart zoals die zijn beslag heeft gekregen in alle opzichten 

door de beugel kan. 



Met het thema hoe ondernemingen voort kunnen leven na de schijnbaar onvermijdelijke teloorgang, 

heeft de Commissie Corporate Game 2015 dus een actueel en vooral van belang blijvend onderwerp 

met vele kanten weten te kiezen. En zij heeft eminente sprekers aan zich weten te binden, die het 

thema vanuit verschillende perspectieven kunnen aanvliegen. Zij zullen ongetwijfeld ook aandacht 

vragen voor de belangenconflicten die zich kunnen voordoen bij een ondershands geregelde 

doorstart van een op omvallen staande onderneming. En die belangenconflicten zullen ongetwijfeld 

tot interessante debatten aanleiding geven. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een boeiende 

dag na de verjaardag van de Koning in de feestzalen van het mooie Kasteel in het soms op zijn 

grondvesten schuddende maar onwankelbare Groningen. 

Huub Willems 


