Update 25 februari 2019

Heeft de betalingsachterstand van de pensioenpremie consequenties voor de
pensioenopbouw?
Bovengenoemde vraag is voorgelegd namens de curator aan het Pensioenfonds voor de Metaalelectro.
Het pensioenfonds heeft als volgt geantwoord:
“De betalingsachterstand van de werkgever heeft geen invloed op de pensioenopbouw van de
werknemers. Echter vanaf het moment dat het faillissement is uitgesproken 18-02-2019 stopt de
pensioenopbouw wel. Dit wordt op een later moment nog wel aangevuld met een stukje vanuit het
UWV.”

Kort gezegd geeft het pensioenfonds aan dat de pensioenopbouw doorloopt tot het einde van het
dienstverband. Het einde van het dienstverband ligt maximaal zes weken na de opzegging door de
curator.

19 februari 2019 - Faillissement van Nannoka Vulcanus Industries B.V.
De meest gestelde vragen:

Op 19 februari 2019 is Nannoka Vulcanus Industries B.V. in staat van faillissement verklaard met
benoeming van mr. Vincent Jongerius, werkzaam bij BAX advocaten belastingkundigen te Doetinchem,
tot curator.

Wat betekent een faillissement voor mij als werknemer?
Bij een faillissement zal de curator alle werknemers van Nannoka Vulcanus Industries B.V. ontslag
aanzeggen. In een dergelijk geval geldt een opzegtermijn van 4 tot 6 weken na de aanzegging van dat
ontslag. Tijdens die opzegtermijn krijgen de werknemers betaald via het UWV en bestaat daartegenover
de verplichting om de gebruikelijke werkzaamheden uit te blijven voeren.

De curator zal in die situatie zoveel als mogelijk de lopende orders verwerken in afwachting van een
eventuele doorstart. Hierdoor wordt de kans dat bij een doorstart een substantieel deel van de
werkgelegenheid kan worden behouden vergroot.

Welke vorderingen neemt het UWV over?


het achterstallige loon over maximaal 13 weken voorafgaand aan de datum van opzegging van
het dienstverband;



het loon vanaf datum faillissement (19 februari 2019) tot einde van de opzegtermijn;



het vakantiegeld / vakantiedagen e.d. over maximaal 1 jaar voor het einde van het
dienstverband;



andere achterstallige betalingen aan derden (bijv. pensioenpremies) over maximaal 1 jaar voor
het einde van het dienstverband.

Ik ben werknemer, mag ik mijn arbeidsovereenkomst nu al opzeggen?
Als werknemer kunt u de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een maand
opzegtermijn tegen het einde van de maand. Door de eigen opzegging loopt u als werknemer het risico
dat u niet voor een WW-uitkering in aanmerking komt. Ook verkleint u daardoor uw kans om bij een
doorstart uw baan te behouden. Indien u de arbeidsovereenkomst op een eerder moment wil laten
beëindigen, kan dit slechts met voorafgaande instemming van de curator.

Wat gebeurt er bij een doorstart?
De curator dient als één van zijn eerste prioriteiten te beoordelen of er overnamekandidaten zijn die de
activa van Nannoka Vulcanus Industries B.V. wensen over te nemen.

Bij een doorstart gaan lopende contracten niet automatisch over. Dat betekent dat voor zover de curator
overeenstemming bereikt met een overnamekandidaat, die partij met de werknemers om tafel moet om
nieuwe contracten (arbeidsovereenkomsten) af te sluiten. De werknemers zijn niet verplicht met de
overnamekandidaat een nieuw contract aan te gaan.

Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact op nemen met
mr. Vincent Jongerius.

Indien u vragen heeft over uw dienstverband, het moment waarop de loonbetaling via het UWV gaat
plaatsvinden, verzoekt de curator u deze vragen aan het UWV te stellen tijdens de
informatiebijeenkomst. U ontvangt van de curator een separate brief over het tijdstip en de plaats van
de informatiebijeenkomst.
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