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Mr. drs. R.M. Beltzer 
 
Behoud van arbeidsvoorwaarden bij overgang van een insolvente 
onderneming: soms wel, soms niet. 
 
 
1. Inleiding 
 
Op 29 juni 1998 heeft een nieuwe richtlijn inzake het behoud van werknemersrechten bij 
overgang van ondernemingen (verder: de nieuwe richtlijn) het licht gezien.1 Deze richtlijn is 
voor het grootste deel een precisering en een codificatie van de uitleg die het Hof van Justitie 
EG in verschillende arresten aan de vorige richtlijn uit 1977 (verder: de oude richtlijn) heeft 
gegeven. In deze bijdrage sta ik stil bij één onderdeel van de nieuwe richtlijn, welk onderdeel 
een wijziging ten opzichte van de oude richtlijn betekent: de regeling van het behoud van 
arbeidsvoorwaarden bij overgang van een insolvente onderneming. 
 
 
2. Hoe het was 
 
In 1985 besliste het Hof van Justitie EG in het arrest Abels dat de oude richtlijn - en dus ook 
de daarop gebaseerde artikelen 7:662 e.v. BW (toen nog de artikelen 1639aa e.v. BW) - niet 
van toepassing is op de overgang van een failliete onderneming.2 Toepasselijkheid van de 
richtlijn in faillissement zou het risico oproepen van een “tegen de sociale doelstellingen van 
het Verdrag ingaande algemene verslechtering van de levens- en arbeidsomstandigheden 
van de werknemers”. Voordeel van dit arrest voor potentiële overnemers van een failliete 
onderneming is, dat zij uit het werknemersbestand van de failliete onderneming de beste 
werknemers kunnen halen en niet gehouden zijn de overgenomen werknemers het bij hun 
oude werkgever geldende arbeidsvoorwaardenpakket aan te bieden. Daarnaast zijn zij niet 
verplicht op te draaien voor schulden van de vervreemder, daterend van vóór de overgang. 
Vooral dit laatste was een bezwaar dat zich extra deed gevoelen bij de overname van een 
insolvente onderneming. Overigens verbood het Hof toepasselijkheid van de richtlijn tijdens 
faillissement niet; de lidstaten mochten alsnog tot toepasselijkheid besluiten. 
 Maar hoe zat het nu met andere insolventieprocedures, zoals de surséance van 
betaling? Het Hof overwoog eveneens in het arrest Abels dat bij de procedure van surséance 
van betaling de richtlijn wel van toepassing is, nu die procedure primair gericht is op het 
behoud van de boedel en de voortzetting van de onderneming en dus niet op liquidatie, 
zoals bij faillissement. Niet elke insolventieprocedure is dus gelijk. In lijn met deze uitspraak 
liggen twee latere uitspraken van het Hof, beide Italiaanse zaken, waarin hij bepaalde dat het 
criterium voor toepasselijkheid van de richtlijn in een bepaalde procedure het doel dat met de 
procedure wordt nagestreefd is. 3 Is dat doel liquidatie van de onderneming, dan is de richtlijn 
niet van toepassing; is dat doel het gunnen van een rustperiode aan de onderneming om 
orde op zaken te stellen, dan is de richtlijn wel van toepassing. Het Hof trok in deze zaken 
vergelijkingen met de Nederlandse faillissementsprocedure en de procedure van surséance 
van betaling. 
                                                 
1 Richtlijn 98/50/EG van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van vestigingen (Pb. 17 juli 
1998, L 201). 
2 HVJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 900, bevestigd in HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 191 en nu 
opgenomen in artikel 7:666 BW. 
3 HvJ EG 25 juli 1991, NJ 1994, 168 (D’Urso) en HvJ EG 7 december 1995, NJ 1996, 643 (Spano/Fiat). 



 Hoewel de onderscheiding naar doel van de procedure voor de vraag of de richtlijn - 
en dus ook de artikelen 7:662 e.v. BW - van toepassing is helder lijkt, konden er wel wat 
vragen bij gesteld worden. Zo is het nog maar de vraag of de Nederlandse 
faillissementsprocedure als enig doel liquidatie van de onderneming heeft. Feitelijk is dat 
mijns inziens sowieso niet het geval: bij curatoren bestaat de praktijk de onderneming tijdens 
faillissement voort te zetten met het oog op verkoop ervan. Vindt vervolgens een doorstart 
plaats door een nieuwe onderneming die goeddeels geïdentificeerd kan worden met de 
failliete onderneming, dan komt het feitelijke doel van het faillissement erg dicht in de buurt 
van de surséance van betaling, gericht als die is op het gunnen van een rustperiode aan de 
onderneming om later de onderneming - veelal in afgeslankte vorm - voort te kunnen zetten. 
 Maar ook als we het formele doel van de faillissementsprocedure proberen te 
achterhalen - en het is het Hof steeds te doen geweest om het formele doel van de procedure - 
kan mijns inziens niet volgehouden worden dat dat doel louter en alleen liquidatie is. 
Weliswaar kan men stellen dat wanneer een curator zijn medewerking verleent aan het 
doorstarten van een failliete onderneming, dit nog steeds valt binnen zijn taak zorg te dragen 
voor de vereffening van het vermogen van de schuldenaar - liquidatie dus - maar de Hoge 
Raad heeft inmiddels in meerdere arresten bepaald dat de curator ook met andere belangen 
dan die van de schuldeisers rekening heeft te houden. Daarbij heeft de Hoge Raad gewezen 
op belangen van maatschappelijke aard, zoals de continuïteit van de onderneming en de 
werkgelegenheid voor de werknemers, welke belangen zelfs die van de schuldeisers opzij 
kunnen zetten.4

 Op 12 maart 1998 deed het Hof van Justitie wederom een uitspraak over de 
toepasselijkheid van de richtlijn, bij welke uitspraak ik iets langer stil wil staan.5 Dit keer was 
de Belgische vereffeningsprocedure in het geding. Deze procedure is weliswaar niet te 
beschouwen als een insolventieprocedure - vereffening impliceert immers niet dat het slecht 
met de onderneming gaat - maar in deze procedure gaat het wel om liquidatie van het 
vermogen van de onderneming. Na een samenvatting van de arresten Abels, D’Urso en 
Spano/Fiat te hebben gegeven, gaf het Hof in mijn optiek een uitbreiding aan eerdere 
rechtspraak: volgens het Hof moest namelijk naast met het doel van de betreffende 
procedure “ook rekening worden gehouden met de modaliteiten van de procedure, met 
name de vraag in hoeverre de werkzaamheid van de onderneming wordt voortgezet dan 
wel wordt gestaakt, alsook met de doelstelling van de richtlijn.” Van een nadruk op louter en 
alleen het formele doel van de procedure heeft het Hof het accent verschoven naar een 
benadering waarin het formele doel één van de factoren is waar rekening mee moet worden 
gehouden. Vervolgens stelde het Hof dat het doel van de Belgische vereffeningsprocedure 
niet eenduidig kon worden vastgesteld: de vereffening kan soms weliswaar verwant zijn aan 
faillissement, maar dit behoeft niet zo te zijn, aangezien deze procedure ook kan worden 
toegepast in alle gevallen waarin men de werkzaamheid van de vennootschap wenst te 
beëindigen, ongeacht de redenen voor die keuze. Wat men ook van deze redenering vindt, 
het Hof vervolgde met de opmerking dat dan naar de modaliteiten van de procedure moet 
worden gekeken. Op basis van een tiental verschillen met de faillissementsprocedure kwam 
het Hof tot de conclusie dat de modaliteiten van de vereffeningsprocedure zozeer afwijken 
van de faillissementsprocedure, dat indien de werkzaamheden van de onderneming 
gedurende die procedure worden voortgezet, er aldus sprake is van “continuïteit van 
exploitatie”, zodat er geen reden is de werknemers de rechten te ontnemen die zij aan de 
richtlijn kunnen ontlenen. De verschillen die het Hof noemde, waren onder andere dat het 
besluit tot vereffening over te gaan een interne aangelegenheid is terwijl het faillissement 
door de vennootschap zelf alsook door schuldeisers kan worden aangevraagd, dat de 
                                                 
4 Sigmacon I & II (HR 12 mei 1989, NJ 1990, 130 en HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472) en De Leidsche 
Wolspinnerij (HR 19 april 1996, NJ 1996, 727). 
5 HvJ EG 12 maart 1998, JAR 1998/100 (Dethier/Dassy). 



vennootschap blijft voortbestaan voor haar vereffening, wat niet het geval is bij faillissement 
van de vennootschap en dat de vennootschap gedurende de gehele duur van de vereffening 
haar handelskarakter en dit bij faillissement niet zo is. De overige door het Hof genoemde 
verschillen vloeien alle voort uit het feit dat (het besluit tot) vereffening een interne 
aangelegenheid is en het faillissement niet: het faillissement biedt grotere garanties aan 
schuldeisers vanwege speciale procedures en vanwege toezicht door curator en rechter-
commissaris. Het Hof concludeerde op basis van deze verschillen dat de richtlijn van 
toepassing is bij overgang van een onderneming die zich in de procedure van gerechtelijke 
vereffening bevindt indien de werkzaamheden tijdens die procedure worden voortgezet. 
 Toen ik deze uitspraak las, kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de uitspraak 
van het Hof voornamelijk was ingegeven door het feit dat in de Belgische 
vereffeningsprocedure de werkzaamheden feitelijk werden voortgezet. Bij het aangeven van 
de verschillen in modaliteiten tussen de twee procedures en op andere plaatsen in het arrest 
neemt dat aspect een prominente plaats in. Het is niet te gewaagd te denken dat de 
modaliteiten van de procedure voor het Hof doorslaggevend zijn geweest voor zijn conclusie 
dat het doel van de procedure niet eenduidig is vast te stellen. Trekt men deze redenering 
door, dan zou deze uitspraak belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de Nederlandse 
faillissementspraktijk. Of men nu wel of niet vindt dat het formele doel van de Nederlandse 
faillissementsprocedure duidelijk is, feit is dat de praktijk bij failliete ondernemingen - in de 
woorden van het Hof: de “modaliteiten” - sterk overeenkomt met die bij een failliete 
onderneming in de Belgische vereffeningsprocedure. Het zou best zo kunnen zijn dat het 
Hof naar analogie van de uitspraak Dethier/Dassy tot de conclusie komt dat ook het doel 
van de Nederlandse faillissementsprocedure waar het om het faillissement van 
ondernemingen gaat “niet eenduidig kan worden vastgesteld” en dat de modaliteiten van de 
procedure dienen te worden bekeken. Kent het Hof dan net zo veel gewicht toe aan de 
feitelijk voortzetting van werkzaamheden als het ten aanzien van de Belgische 
vereffeningsprocedure heeft gedaan, dan kan dat uiteindelijk belangrijke gevolgen hebben 
voor bijvoorbeeld ons artikel 7:666 BW. 
 
 
3. Hoe het nu is geworden 
 
In tegenstelling tot de oude richtlijn buigt de nieuwe richtlijn zich wel over de 
toepasselijkheid van de richtlijn bij insolventieprocedures. Met de nieuwe richtlijn wordt een 
geheel nieuw artikel 4 bis geïntroduceerd. Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat de 
bepalingen van de richtlijn die de automatische overgang van rechten en verplichtingen uit 
de arbeidsovereenkomst regelen (de artikelen 3 en 4), niet van toepassing zijn op de 
overgang van een onderneming die is verwikkeld in een faillissementsprocedure of 
soortgelijke procedure met het oog op liquidatie van het vermogen onder toezicht van een bevoegde 
overheidsinstantie, welke instantie een door de overheid gemachtigde curator mag zijn.6 
Hiermee krijgt het zo juist behandelde arrest Dethier/Dassy een wettelijke basis: of bij 
vereffening sprake is van liquidatie doet in dat geval niet eens ter zake, nu die vereffening in 
principe7 niet door een bevoegde overheidsinstantie geschiedt en de toepasselijkheid 
daarmee vaststaat. 

                                                 
6 Een interessante vraag is of de cursief weergegeven zinsnede alleen op “soortgelijke procedure” ziet 
- waarmee de niet-toepasselijkheid voor de faillissementsprocedure, ongeacht het doel daarvan, een 
gegeven is - , of  dat die ziet op “faillissementsprocedure of soortgelijke procedure”. 
7  Bij een gerechtelijke vereffening heeft de rechtbank een vereffenaar benoemd. Dit geschiedt indien 
de  algemene vergadering van vennoten geen overeenstemming bereikt over de te benoemen 
vereffenaar(s). Wordt die overeenstemming wel bereikt, dan is sprake van een zogenaamde vrijwillige 
vereffening. 



 Interessanter is het tweede lid van het artikel, dat de mogelijkheid opent dat de 
scherpe kantjes van het “alles of niets-karakter” van de richtlijn bij insolventieprocedures 
worden afgehaald. Bevindt een onderneming zich in een insolventieprocedure en staat die 
onderneming onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie (het doet er niet toe of het 
doel van die procedure liquidatie is) dan kunnen lidstaten in hun wetgevingen bepalen dat: 
 
1. De verkrijger niet aansprakelijk wordt voor schulden van de vervreemder uit een 

arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan vóór de overgang, mits de lidstaten een 
bescherming bieden die ten minste gelijkwaardig is aan die welke wordt voorgeschreven 
in situaties die vallen onder Richtlijn 90/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de 
bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever.8 

 
en/of 
 
2. De verkrijger, vervreemder of persoon die de functies van de vervreemder uitoefenen 

enerzijds en de vertegenwoordigers van de werknemers anderzijds kunnen 
overeenkomen - voor zover de geldende wetgeving of de praktijk dat mogelijk maakt - in 
de arbeidsvoorwaarden wijzigingen aan te brengen die bedoeld zijn om de 
werkgelegenheid veilig te stellen door het voortbestaan van de onderneming te 
verzekeren. 

 
Voor het kunnen toepassen van deze laatste maatregel is volgens het derde lid vereist dat de 
onderneming “overeenkomstig de nationale wetgeving in ernstige financiële moeilijkheden 
verkeert”, welke situatie door een bevoegde overheidsinstantie moet zijn erkend en onder 
voorbehoud van rechterlijke toetsing. De laatste zin van het lid sluit uit dat Nederland deze 
maatregel zal kunnen toepassen: vereist is namelijk dat deze bepalingen op 17 juli 1998 reeds 
in de nationale wetgeving bestaan.9

 
 
4. Conclusie 
 
Artikel 4 bis geeft enige opheldering ten aanzien van de toepasselijkheid van de richtlijn in 
insolventieprocedures die niet een faillissementsprocedure zijn. Met de introductie van het 
eerste onderdeel van het tweede lid is tegemoetgekomen aan een belangrijk bezwaar tegen 
het alles of niets-karakter van de richtlijn, dat zich vooral deed gevoelen bij de overname van 
een insolvente onderneming: de aansprakelijkheid van de verkrijger voor oude schulden van 
de vervreemder. Deze aansprakelijkheid kunnen lidstaten - onder voorwaarden - uitsluiten. 
Voor de Nederlandse wetgever zou deze bepaling reden kunnen zijn in de wetgeving op te 
nemen dat de aansprakelijkheid voor oude schulden niet geldt bij de overname van een 
onderneming die in surséance van betaling verkeert. 

Het tweede onderdeel van het lid biedt slechts mogelijkheden voor lidstaten die een 
dergelijke bepaling reeds - in strijd met de richtlijn dus! - in hun wetgevingen hadden 
opgenomen. 

                                                 
8 Pb. 20 oktober 1980, L 283, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/164/EEG, Pb. 11 maart 1987, L 66. 
9 Italië kent wel dergelijke bepalingen. De twee hiervoor genoemde door het Hof gewezen Italiaanse 
zaken gingen in feite over de vraag of deze bepalingen strijdig waren met de oude richtlijn, hetgeen 
toen inderdaad het geval was. 


