Bij een (dreigend) faillissement komt
er veel op je af. Raak je je baan kwijt?
Hoe lang krijg je nog salaris? Komt
er misschien een doorstart? En hoe
gaat het dan verder? In deze folder
lees je waar je bij een faillissement
mee te maken kunt krijgen.
WAT GEBEURT ER BIJ EEN FAILLISSEMENT?

Als een organisatie of instelling in
financiële moeilijkheden zit, kan dat
in het ergste geval leiden tot een
faillissement. De organisatie houdt
dan op te bestaan. Alle werknemers
verliezen hun baan.
Zo ver komt het niet altijd. Een
bedrijf in nood kan bij de rechtbank
uitstel van betaling aanvragen:
surseance. De rechtbank stelt dan
een bewindvoerder aan die financieel
orde op zaken probeert te stellen. Misschien is het bedrijf nog te
redden. Tijdens deze surseance van
betaling blijf je gewoon aan het werk
en heb je recht op salaris.

FAILLIET…
en nu?

Als het de bewindvoerder niet lukt
om de organisatie weer op de rails
te krijgen, spreekt de rechtbank een
faillissement uit. Ook schuldeisers zoals leveranciers, banken, maar ook
werknemers - kunnen een faillissement aanvragen. De bewindvoerder
(curator) wikkelt het faillissement af.

ALS JE ONRAAD RUIKT…..

Een faillissement komt meestal
niet uit de lucht vallen. Vaak zijn
er van te voren al signalen dat
het niet goed gaat. Je werkgever
kan rekeningen of salarissen
bijvoorbeeld niet meer betalen.
Is dat bij jou het geval? Wacht
dan niet af, maar neem contact
op met CNV Zorg & Welzijn.
WAT DOET EEN CURATOR?

Na een faillissement is de
curator de baas over de
organisatie. Het is zijn taak
om de onderneming zo duur
mogelijk te verkopen, zodat hij
zoveel mogelijk schuldeisers
tevreden kan stellen. De
curator….
...ontslaat alle werknemers
Je krijgt hierover thuis een brief.
De curator moet hierbij rekening
houden met een opzegtermijn
(maximaal 6 weken). Voor oudere
werknemers kan een langere
opzegtermijn gelden. Je kunt dit
navragen bij het UWV of bij CNV
Zorg & Welzijn.
...onderzoekt of een doorstart
mogelijk is
Misschien kan het bedrijf in
afgeslankte vorm verder. Een
doorstart biedt daarom perspectief voor werknemers, maar
vaak niet voor iedereen (zie ook:
Overname of doorstart).

WAT MOET JE ZELF DOEN?

Als de organisatie failliet is, betekent dat niet dat je meteen thuiszit. Voor (de
waarde van) het bedrijf kan het belangrijk zijn dat het werk doorgaat. Zolang je
opzegtermijn loopt, ben je nog gewoon in dienst. De curator is de baas en kan
dus bepalen dat je nog doorwerkt. Intussen moet je een aantal dingen doen:
1. Meld je aan als werkzoekende bij
het UWV Werkbedrijf. Dit kan via
internet: werk.nl, ga naar ‘Inschrijven als werkzoekende’.
2. Schrijf je werkgever een brief,
waarin staat hoeveel loon, vakantiegeld, vakantiedagen, atv-dagen,
reiskostenvergoedingen en declaraties je nog tegoed hebt. Stuur
deze brief ook naar de curator,
liefst aangetekend. CNV Zorg &
Welzijn kan je hierbij helpen.

3. Vraag een faillissementsuitkering
aan bij het UWV. Meestal krijg je
hiervoor vanzelf een aanvraagformulier, bijvoorbeeld tijdens een
informatiebijeenkomst. Neem
anders contact op met het UWV of
met CNV Zorg & Welzijn.
4. Ga op zoek naar ander werk. Vind
je tijdens de opzegtermijn al een
andere baan? Overleg met de
curator of je eerder weg mag.

Vragen? Neem contact op met CNV Zorg & Welzijn, mail cnvinfo@cnv.nl of bel 030 - 751 1048.

WAAR HEB JE NOG RECHT OP?
Als het bedrijf failliet is, neemt het UWV
de betalingsverplichtingen grotendeels
over. Het gaat om:
Achterstallig loon: Dat is het loon dat je
nog tegoed hebt over een periode van
maximaal 13 weken vóór de ‘opzegdatum’ (de datum waarop de curator
je dienstverband opzegt). Het gaat niet
alleen om je gewone salaris, maar ook
om overuren, onkostenvergoedingen,
dertiende maand enz.
Het loon over de periode van de opzegtermijn: Het gaat hier om het salaris over
de periode vanaf de opzegdatum.
Vakantiegeld, vakantierechten,
pensioenpremies: Het UWV vergoedt vakantiegeld, vakantierechten en pensioenpremies. Dit geldt voor een periode van
maximaal een jaar, teruggerekend vanaf
het einde van de opzegtermijn.
WANNEER KRIJG JE GELD?
Het UWV beoordeelt de vordering die je
hebt ingediend. Het kan geruime tijd duren (soms wel 4 tot 6 maanden) voordat
je het geld binnen hebt. Je kunt bij het
UWV een voorschot aanvragen.
OVERNAME OF DOORSTART
Een (bijna-) faillissement betekent niet
dat alle hoop verloren is. Misschien zijn
er mogelijkheden voor een overname
of een doorstart. Bij een bedrijfsovername neemt een andere organisatie de
bijna-failliete boedel over, inclusief het
personeel. Je komt dan automatisch
in dienst van de nieuwe werkgever. Je
houdt je rechten.

Bij een doorstart na een faillissement
ga je niet automatisch mee naar de
nieuwe organisatie. De nieuwe werkgever bepaalt namelijk zelf hoeveel en
welke werknemers hij overneemt. Als je
mee kunt in de doorstart, krijg je ook een
nieuwe arbeidsovereenkomst.

TIP: Als je een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden, ga daar dan niet
zomaar mee akkoord. Neem altijd contact
op met CNV Zorg & Welzijn.

WERKLOOSHEID EN WW
Als het einde van je opzegtermijn in zicht
komt en je nog geen nieuwe baan hebt,
krijg je te maken met de WW (Werkloosheidswet). Een WW-uitkering duurt
minimaal 3 maanden en maximaal 38
maanden. Hoe langer je hebt gewerkt,
hoe langer de uitkeringsperiode.
- Basisuitkering
Heb je van de laatste 36 weken minimaal
26 weken gewerkt? Dan voldoe je aan
de ‘wekeneis’. Je hebt dan recht op een
basisuitkering van 3 maanden. De eerste
2 maanden krijg je 75 procent van je
dagloon, de 3e maand 70 procent.
- Verlengde uitkering
Voldoe je aan de wekeneis én heb je van
de laatste 5 kalenderjaren voordat je
werkloos werd, minimaal 4 kalenderjaren gewerkt? En heb je in elk van die 4
kalenderjaren minimaal 52 dagen loon
ontvangen? Dan voldoe je aan de ‘jareneis’. Je krijgt dan een verlengde uitkering, die afhankelijk is van je arbeidsverleden. Deze uitkering is 70 procent van
het dagloon.

- Dagloon
Het dagloon is het loon dat je
gemiddeld per dag verdient.
Voor de WW-uitkering gaat het
om het gemiddelde loon in het
jaar voordat je werkloos werd.
Er geldt wel een bovengrens.
Deze is 197 per dag bruto,
inclusief vakantietoeslag.

NOG GEEN LID?
CNV Zorg & Welzijn (onderdeel van CNV
Connectief) is jouw partner als je werkt
in de sectoren Zorg en Welzijn; van
kinderopvang tot thuiszorg, maar ook
jeugdzorg, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg.
WAT DOEN WE VOOR JOU
• Onderhandelen over je CAO en
Sociale Plannen
• Gratis rechtshulp en advies
• Beroepsinhoudelijke ondersteuning
• Seminars, themadagen en cursussen
• We houden je via (online) nieuwsbrieven, een magazine en via je onderhandelaar altijd op de hoogte
• Extra services en kortingen

- Arbeidsverleden
Het UWV berekent je arbeidsverleden aan de hand van 2
periodes: je feitelijke en je fictieve arbeidsverleden. Het feitelijke arbeidsverleden bestaat
uit de jaren vanaf 1998 waarin
je ten minste 52 dagen per jaar
in loondienst bent geweest.
Het jaar waarin je werkloos
werd, telt niet mee. Het fictieve
arbeidsverleden bestaat uit
de jaren vanaf het jaar dat je
18 werd tot en met 1997. Het
maakt daarbij niet uit of je in
die periode wel of niet hebt
gewerkt. De optelsom van het
feitelijke en fictieve arbeidsverleden is je totale arbeidsverleden. Voor elk jaar van je
totale arbeidsverleden krijg je
1 maand WW-uitkering, met
een maximum van 38 maanden. Meer informatie over de
WW-uitkering vind je op de site
van het UWV: www.uwv.nl.
Vragen? Neem contact op met
CNV Zorg & Welzijn:
030 - 751 1048 (op werkdagen
van 08.00 tot 18.00) of ga naar
mijnvakbond.nl/contact.

VRAAG HET GRATIS INFOPAKKET AAN:

mijnvakbond.nl/Lidmaatschap
MELD JE AAN VOOR DE GRATIS
TWEEWEKELIJKSE E-MAILNIEUWSBRIEF:

mijnvakbond.nl/Gratis-nieuwsbrieven
WORD LID VIA DE WEBSITE:

mijnvakbond.nl/Word-ook-lid-van-CNV
WERF EEN LID:

cnv.nl/word-lid/member-get-member

VOOR MEER INFORMATIE,
BEZOEK ONZE WEBSITE

www.cnvzorgwelzijn.nl

BEKIJK DE HOOGTE VAN JE
CONTRIBUTIE:

mijnvakbond.nl/Contributie

Wil je lid worden, kijk op
www.cnvzorgwelzijn.nl voor meer informatie. Je contributie is maximaal €16,55
per maand (2015). Jongeren, parttimers
en uitkeringsgerechtigden betalen
minder.

