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Inleiding 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 22 juni 2017 (ECLI:EU:C:2017:489) geoordeeld 

dat de regels die betrekking hebben op overgang van onderneming ook van toepassing zijn bij een 

pre-pack. Het gevolg van deze uitspraak is dat werknemers die na een succesvolle pre-pack géén 

nieuwe baan aangeboden hebben gekregen bij de overnemende partij, in beginsel tóch bij deze 

partij aanspraak kunnen maken op een dienstverband onder dezelfde voorwaarden als bij hun 

voormalige werkgever. Zij zijn daar namelijk van rechtswege in dienst getreden. 

 

Wat was ook alweer een pre-pack? 

De pre-pack is een methode om levensvatbare onderdelen van een onderneming in financiële 

moeilijkheden te redden en de waardevermindering die als gevolg van een faillissement zou kunnen 

optreden zoveel als mogelijk te beperken. Bij een pre-pack wordt al vóórdat de onderneming failliet 

wordt verklaard een beoogd curator benoemd die de mogelijkheden van een activatransactie 

onderzoekt. Als er overeenstemming met een partij wordt bereikt, dan wordt deze 

overeenstemming vervolgens direct na de faillietverklaring geformaliseerd en uitgevoerd. Dit is een 

duidelijk verschil met een reguliere doorstart, waarbij het onderzoek van de mogelijkheden van en 

de onderhandelingen over een activatransactie pas ná de faillietverklaring plaatsvindt. 

 

De pre-pack is op dit moment niet wettelijk geregeld: de huidige vorm van "stille bewindvoering" is 

door verschillende rechtbanken vanaf 2012 ontwikkeld. Het wetsvoorstel "Wet Continuïteit 

Ondernemingen I" beoogt mede de pre-pack te voorzien van een wettelijke basis. Voor meer 

informatie over de inhoud van dit wetsvoorstel verwijs ik naar het artikel van mijn kantoorgenoot mr. 

F.F.A. Smetsers (Jutd 2013-0138). 

 

De discussie: overgang van onderneming bij een pre-pack? 

Vóór de uitspraak van het Hof van Justitie was het de vraag of de regels die betrekking hebben op 

overgang van onderneming ook van toepassing zijn bij een pre-pack. Hier kan namelijk heel 

verschillend over worden gedacht. 

 

De wettelijke regeling die betrekking heeft op de overgang van onderneming is terug te vinden in de 

artikelen 7:662 tot en met 7:666 BW. De kern van deze regeling is terug te vinden in artikel 7:663 

BW. Sterk vereenvoudigd komt het erop neer dat als een vennootschap (een deel van) haar 

onderneming overdraagt aan een andere partij, dit ook tot gevolg heeft dat de werknemers die aan 

deze onderneming zijn verbonden mee over gaan naar deze andere partij. Zij treden dus 

automatisch bij de overnemende partij in dienst en behouden daarnaast de arbeidsvoorwaarden die 

zij bij hun oude werkgever hadden. 

Dit artikel is verschenen in en geschreven voor het tijdschrift Juridisch up to Date. Het artikel is met veel 
aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene aard. Juridisch advies is 
echter altijd maatwerk. Wint u dus altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer). 
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Artikel 7:666 lid 1 sub a BW bepaalt dat er geen sprake kan zijn van overgang van onderneming als 

de vennootschap die haar onderneming overdraagt in staat van faillissement is verklaard, mits de 

onderneming onderdeel is van de faillissementsboedel. De vraag of er sprake kon zijn van een 

overgang van onderneming bij een pre-pack leek dan ook eenvoudig, omdat het overdragen van de 

onderneming gebeurt als de vennootschap al in staat van faillissement is verklaard. De 

Nederlandse regels van overgang van onderneming zijn echter gebaseerd op een Europese richtlijn 

(richtlijn 2001/23EG). Dit heeft tot gevolg dat de tekst en ratio van deze richtlijn in het oog moet 

worden gehouden bij de uitleg en de toepassing van de Nederlandse implementatiewetgeving. In 

artikel 5 lid 1 van de richtlijn is het uitgangspunt vastgelegd dat er geen sprake is van overgang van 

onderneming als de overdragende vennootschap is verwikkeld in een faillissementsprocedure of 

een soortgelijke procedure met het oog op de liquidatie van het vermogen van de overdragende 

vennootschap en zij onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie staat (die een door een 

overheidsinstantie gemachtigde curator mag zijn). Dit is slechts anders als de nationale wetgever 

anders bepaalt. Wat artikel 5 lid 1 van de richtlijn duidelijk maakt is dat er slechts ruimte is voor de 

uitsluiting van de overgang van onderneming als er sprake is van liquidatie van het vermogen van 

de overdragende vennootschap. Dat is immers ook het doel van een faillissement. 

 

Zoals blijkt uit artikel 7:666 lid 1 sub a BW heeft de Nederlandse wetgever géén uitzondering 

gemaakt op de hoofdregel dat de regels van overgang van onderneming niet van toepassing zijn in 

faillissement. Gelet op de aard en het doel van de pre-pack is er vervolgens discussie ontstaan over 

artikel 5 lid 1 van de richtlijn. Is de pre-pack namelijk wel een procedure die is gericht op de 

liquidatie van het vermogen van de overdragende vennootschap? 

 

Estro Groep / FNV: het geschil 

Het Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan naar aanleiding van het gebruik van de pre-pack bij het 

faillissement van de Estro Groep. Totdat de Estro Groep B.V. failliet ging was zij het grootste 

kinderopvangbedrijf in Nederland met circa 380 vestigingen en ongeveer 3600 werknemers. In 

november 2013 werd de Estro Groep duidelijk dat zij zonder additionele financiering al in de zomer 

van 2014 niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. Om die reden heeft de Estro Groep 

overlegd met haar financiers en daarnaast heeft zij de mogelijkheden van een pre-pack onderzocht 

waarbij een groot gedeelte van de Estro Groep zou worden overgedragen aan H.I.G. Capital, de 

zustervennootschap van één van haar belangrijkste aandeelhouders. In juni 2014 heeft de Estro 

Groep aan de rechtbank Amsterdam gevraagd om een beoogd curator aan te stellen en deze is 

vervolgens dezelfde maand nog aangesteld. Enkele dagen voor het faillissement van de Estro 

Groep hebben alle werknemers een e-mail ontvangen waarin werd aangegeven dat het 

faillissement zou worden aangevraagd. Dit faillissement is vervolgens op 5 juli 2014 uitgesproken. 

Op dezelfde datum is een doorstartovereenkomst ondertekend tussen de curator en de nieuw 

opgerichte vennootschap Smallsteps B.V. Hierbij nam Smallsteps ongeveer 250 vestigingen en 

2600 van de 3600 werknemers over van (de curator van) Estro. 

 

Vier werknemers die geen baan aangeboden hadden gekregen hebben vervolgens een procedure 

tegen Smallsteps aanhangig gemaakt bij de Nederlandse rechter. In deze procedure hebben zij 

gesteld dat zij recht hebben op een dienstverband bij Smallsteps, omdat er sprake is van overgang 

van onderneming. De curator van Smallsteps verweert zich echter met een beroep op artikel 7:666 

lid 1 sub a BW. Vervolgens heeft de Nederlandse rechter in deze procedure aan het Hof van 
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Justitie gevraagd om uitleg te geven over de toepasselijkheid van de bepalingen over overgang van 

onderneming wanneer er gebruik wordt gemaakt van een pre-pack. Het Hof is namelijk de hoogste 

Europese rechterlijke instantie en zorgt voor de juiste toepassing van Europees recht, waaronder 

dus ook de regels over overgang van onderneming. 

 

Het oordeel van het Hof van Justitie 

Het Hof van Justitie komt tot het oordeel dat artikel 5 lid 1 van de richtlijn niet van toepassing is bij 

een pre-pack en dat de regels die zien op overgang van onderneming dus "gewoon" van 

toepassing zijn. Dit in tegenstelling tot een regulier faillissement, waarbij er géén sprake kan zijn 

van overgang van onderneming. 

 

De vereisten van artikel 5 lid 1 van de richtlijn zijn (1) dat de vervreemder verwikkeld moet zijn in 

een faillissementsprocedure of in een soortgelijke procedure en (2) dat de procedure moet zijn 

ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder en (3) dat deze 

procedure onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie staat. 

 

Ten aanzien van het eerste vereiste oordeelt het Hof van Justitie dat de pre-pack binnen de 

reikwijdte van het begrip "faillissementsprocedure" in de zin van de richtlijn valt. De reden hiervoor 

is dat een pre-pack noodzakelijkerwijs wel tot gevolg heeft dat de vennootschap failliet wordt 

verklaard. 

 

Het kenmerkende verschil tussen een regulier faillissement en een pre-pack komt volgens het Hof 

van Justitie echter tot uiting bij het vereiste dat de procedure moet zijn ingeleid met het oog op de 

liquidatie van het vermogen van de vervreemder. Hiervan kan geen sprake zijn als de procedure 

een voortzetting van de activiteit van de betrokken onderneming beoogt. Volgens het Hof heeft de 

pre-pack als doel om de levensvatbare onderdelen van een onderneming in financiële 

moeilijkheden te redden en daarbij wordt tot in de kleinste details de overdracht van de 

onderneming voorbereid, om na de faillietverklaring een snelle doorstart te realiseren. Om die reden 

oordeelt het Hof dat de procedure niet is ingeleid met het oog op liquidatie, maar met het oog op 

voortzetting van de activiteiten. Dat een pre-pack daarnaast ook gericht kan zijn op een zo hoog 

mogelijke uitbetaling aan schuldeisers maakt volgens het Hof niet dat het oogmerk van de 

procedure anders wordt. 

 

Ten overvloede merkt het Hof ten aanzien van het derde vereiste op dat de pre-pack op dit moment 

geen wettelijke grondslag heeft en daardoor niet onder toezicht van een bevoegde 

overheidsinstantie staat, maar onder toezicht van het bestuur. Formeel hebben de rechter-

commissaris en de curator namelijk geen bevoegdheden volgens het Hof. 

 

Aangezien volgens het Hof niet is voldaan aan de vereisten die artikel 5 lid 1 van de richtlijn stelt, 

heeft dit tot gevolg dat de werknemersbescherming bij een pre-pack in tact dient te blijven. 

 

Conclusie 

De uitspraak van het Hof van Justitie betekent dat werknemers die na een pre-pack géén nieuwe 

baan aangeboden hebben gekregen bij de overnemende partij in principe tóch ten opzichte van 

deze partij aanspraak kunnen maken op een dienstverband. Zij zijn daar namelijk van rechtswege 

in dienst getreden. Het is overigens maar de vraag of er altijd sprake is van een overgang van 
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onderneming bij toepassing van de pre-pack. De uitspraak heeft verregaande gevolgen voor reeds 

voltooide pre-packs. Er bestaat immers een kans dat een groot aantal werknemers van de 

gefailleerde vennootschap die nog geen baan hebben een dienstverband bij de overnemende partij 

gaan claimen. Daarnaast staat mogelijk ook de toekomst van de (codificatie van de) pre-pack op 

losse schroeven. Er bestaat dan ook de mogelijkheid dat het oordeel van het Hof het einde van de 

pre-pack in de huidige vorm heeft ingeluid. 
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