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‘De pre-pack moet snel gelegaliseerd worden’
JPR ADVOCATEN IS ONLANGS DOOR ZAKENBLAD INCOMPANY UITGEROEPEN TOT HET BESTE ADVOCATENKANTOOR VAN OOST-NEDERLAND. 

MET GESPECIALISEERDE TEAMS HELPT HET KANTOOR ONDERNEMERS DIE IN ZWAAR WEER DREIGEN TE KOMEN. ‘OP DEZE WIJZE 

PROBEREN WE EEN NADEREND FAILLISSEMENT TE VOORKOMEN OF DE NADELIGE GEVOLGEN VOOR DE ONDERNEMER TE BEPERKEN.’

JPR Advocaten ziet veel ondernemers 

die moeite hebben om de omzet op 

peil te houden. Volgens het advocaten-

kantoor is het dan belangrijk om kan-

sen te grijpen die het bedrijfsresultaat 

verhogen. ‘Optimalisatie van kosten is 

een item dat in het woordenboek van 

iedere ondernemer moet staan’, zegt 

partner Sebastiaan Vos van JPR Advo-

caten. ‘Dat is de meest effi ciënte ma-

nier om naderend onheil te trotseren.’

INSOLVENTIE
Ondernemers die toch in fi nancieel 

zwaar weer terecht komen, denken 

vaak als eerste aan een reorganisatie. 

‘Maar het ontslagrecht in Nederland is 

nog altijd ten gunste van de werkne-

mer’, aldus Vos, die als advocaat is ge-

specialiseerd in het insolventierecht. 

‘Dat betekent dat een ontslagronde 

ontoereikend kan zijn bij gebrek aan 

de daarvoor benodigde fi nanciële 

middelen.’

   Vos schetst het voorbeeld van 

een ondernemer die bij hem aanklop-

te. Deze directeur-grootaandeelhou-

der van een staalproducent had te 

maken met een dramatische teruglo-

pende vraag naar zijn producten, om-

dat veel orders werden uitgesteld. Hij 

zag geen andere uitweg dan een forse 

reorganisatie doorvoeren. Vos: ‘Samen 

met mijn arbeidsrechtcollega maakte 

de ondernemer een reorganisatieplan, 

maar kwam er al snel achter dat hij 

onvoldoende tijd en geld had om de 

reorganisatie juridisch correct af te 

handelen. Met andere woorden, het 

bedrijf dreigde op korte termijn in een 

faillissement terecht te komen.’

   In dit soort situaties komt vol-

gens Vos het grote voordeel van een 

multidisciplinair team om de hoek 

kijken. Daardoor kunnen de advoca-

ten van JPR een casus binnen relatief 

korte tijd vanuit alle relevante invals-

hoeken behandelen. Samen met de ar-

beidsrechtadvocaat stelde Vos aan de 

ondernemer voor om de reorganisatie 

stop te zetten en voor een doorstart 

in afgeslankte vorm te kiezen. ‘Het 

belangrijkste is dat de ondernemer op 

tijd naar ons toekwam met zijn pro-

bleem. Daardoor was er nog tijd om, 

via de doorstart, weer een gezonde 

onderneming op te tuigen.’

PRE-PACK
De meest in het oog springende ont-

wikkeling in de wereld van insolven-

tie, is op dit moment de pre-pack. In 

zo’n situatie wordt - op verzoek van het 

bedrijf dat in liquiditeitsproblemen zit 

- door de rechtbank een zogenoemde 

stille bewindvoerder aangesteld. Deze 

beoogde curator zal het voorbereide 

herstelplan moeten beoordelen, waar-

na alsnog het faillissement wordt aan-

gevraagd. De achterliggende gedachte 

is dat er in relatieve rust de doorstart 

kan worden voorbereid, waardoor na 

het faillissement snel kan worden 

gehandeld. Op die manier kan de on-

derneming doordraaien, zal er zo min 

mogelijk kapitaalvernietiging worden 

toegebracht en wordt het verlies van 

werkgelegenheid ingeperkt.

   Vos, die zelf ook regelmatig 

als curator wordt aangesteld, is een 

nadrukkelijk voorstander van de pre-

pack. ‘Je hoort tegengeluiden, maar 

ik denk dat het voor veel bedrijven 

in moeilijkheden per saldo een prima 

oplossing is.’ Omdat nog niet iedere 

Nederlandse rechtbank de methodiek 

van een pre-pack erkent, hoopt de 

JPR-advocaat dat het wetsvoorstel dat 

de pre-pack regelt, snel gelegaliseerd 

wordt. ‘Een overgrote meerderheid 

van de gevallen waarin met een pre-

pack gewerkt wordt, blijkt een succes. 

Niet alleen voor de ondernemer, maar 

ook voor de schuldeisers.’
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