
 

 

PERSBERICHT: 

Kunstenbond en Ntb doen aangifte tegen gemeenten Emmen en Coevorden 

De Kunstenbond en Ntb hebben gisteren samen aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van 
faillissementsfraude door het voormalig bestuur van kunstencentrum CQ en de gemeenten Emmen en 
Coevorden. CQ was het centrum voor de kunsten in Zuidoost-Drenthe dat in 2014 failliet ging. Ten tijde van het 
bankroet stonden er 77 mensen op de loonlijst en waren er zo’n 2.300 cursisten. De belangrijkste inkomstenbron 
van het kunstencentrum waren subsidies die jaarlijks werden verstrekt door de gemeenten Emmen en 
Coevorden. 

Volgens de Kunstenbond en Ntb heeft het bestuur van CQ in 2013 de statuten van CQ onbevoegd gewijzigd. De 
rol van de gemeenten werd uit die statuten gehaald en gelijktijdig werd de cao van het CQ-personeel aangepast. 
Ze vielen opeens niet meer onder de CAR-UWO (Ambtenaren-cao), maar onder die van de Kunsteducatie. Dit 
betekende een enorme verslechtering van hun positie. Met de oude cao hadden de gemeenten, ook na het 
faillissement, de verantwoordelijkheid voor begeleiding van werk naar werk en betaling van bovenwettelijke WW 
en nawettelijke WW. Opeens kwam dat allemaal te vervallen. 

Het CQ-bestuur was destijds helemaal niet bevoegd om zo’n statutenwijziging door te voeren. Het bestuur diende 
compleet te zijn. Dit betekende dat er minimaal vijf mensen in dat bestuur hadden moeten zitten. Het waren er 
maar twee. De curator van CQ stelt dan ook dat de statutenwijziging nietig is. Volgens de curator hebben de 
gemeenten bovendien paulianeus gehandeld door zich vooruitlopend op het faillissement in een voorrangspositie 
te manoeuvreren. 

In 1999 hadden de gemeenten Emmen en Coevorden zich namelijk garant gesteld voor de exploitatie(tekorten) 
van CQ. Deze garantieverklaring werd door de gemeente Emmen ingetrokken onder dreiging van een 
faillissement, tenzij de werknemers zouden instemmen met een aanpassing van hun rechtspositie. 

Daarnaast is in de periode net voor het faillissement een vordering van de gemeente Emmen omgezet in een 
hypothecaire lening. Een jaar later was de organisatie failliet en hadden de werknemers het nakijken! In feite 
hebben we het dan dus over faillissementsfraude. 

De vakbonden hebben de stellige indruk dat het toenmalige CQ-bestuur onder één hoedje speelde met de 
gemeenten Emmen en Coevorden. Door deze handelwijze bespaarden de gemeenten een jaarlijks 
subsidiebedrag van ongeveer 600.000 euro plus de eventuele vertrekkosten van de werknemers conform de 
CAR-UWO. 

Dat is ook de reden waarom we aangifte doen. De vakbonden gaan opgeteld zo’n 5,5 miljoen euro eisen. Het 
voormalig CQ-personeel heeft meermaals bij de beide gemeenten gevraagd om een gesprek, maar dat werd 
afgehouden. Ook inspreken bij raadsvergaderingen leverde niets op. De wethouders van beide gemeenten 
weigeren in gesprek te gaan met vakbonden om te komen tot een realistische schadeloosstelling voor de ex-
werknemers. 

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anne Jan de Graaf, bestuurder 
Kunstenbond. Tel. 06 - 51193955 of e-mail: annejandegraaf@kunstenbond.nl of met mr. Mark Gerrits, bestuurder 
Ntb. Tel:  06 - 30392919 of e-mail m.gerrits@ntb.nl. 
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