
ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

22 juni 2017 (*)

„Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2001/23/EG – Artikelen 3 tot en met 5 – Overgang van
ondernemingen – Behoud van de rechten van de werknemers – Uitzonderingen –

Insolventieprocedure – ‚Pre-pack’ – Voortbestaan van een onderneming”

In zaak C‑126/16,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel  267 VWEU, ingediend
door de rechtbank Midden-Nederland bij beslissing van 24 februari 2016, ingekomen bij het Hof op
26 februari 2016, in de procedure

Federatie Nederlandse Vakvereniging,

Karin van den Burg-Vergeer,

Lyoba Tanja Alida Kukupessy,

Danielle Paase-Teeuwen,

Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

tegen

Smallsteps BV,

wijst

HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: L. Bay Larsen, kamerpresident, M. Vilaras, J.  Malenovský (rapporteur),
M. Safjan en D. Šváby, rechters,

advocaat-generaal: P. Mengozzi,

griffier: C. Strömholm, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 18 januari 2017,

gelet op de opmerkingen van:

–         de  Federatie  Nederlandse  Vakvereniging  alsmede  K.  van  den  Burg-Vergeer,
L.  T.  A.  Kukupessy,  D.  Paase-Teeuwen  en  A.  J.  G.  P.  Schenk,  vertegenwoordigd  door
A. Simsek, advocaat,

–         Smallsteps  BV, vertegenwoordigd door B.  F.  H. Rumora-Scheltema, H. T. ten Have en
R. J. van Galen, advocaten,

–         de  Nederlandse  regering,  vertegenwoordigd  door  J.  Langer  en  M.  Bulterman  als
gemachtigden,
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–         de  Europese  Commissie,  vertegenwoordigd  door  M.  van  Beek  en  M.  Kellerbauer  als
gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 maart 2017,

het navolgende

Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 3 tot en met 5 van
richtlijn  2001/23/EG van de  Raad van 12 maart  2001 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 ondernemingen of vestigingen (PB 2001, L 82,
blz. 16).

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding van de Federatie Nederlandse Vakvereniging
(hierna:  „FNV”),  een Nederlandse vakbond, alsmede Karin van den Burg-Vergeer,  Lyoba Tanja
Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen en Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk tegen
Smallsteps BV ter zake van de vaststelling van een overgang van de arbeidsverhoudingen naar die
vennootschap.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3        Richtlijn 2001/23 vormt de codificatie van richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977
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
ondernemingen of vestigingen (PB 1977, L 61, blz. 26), zoals gewijzigd bij richtlijn 98/50/EG van
de Raad van 29 juni 1998 (PB 1998, L 201, blz. 88).

4        Overweging 3 van richtlijn 2001/23 luidt:

„Voorzieningen zijn nodig om de werknemers bij verandering van ondernemer te beschermen, in
het bijzonder om het behoud van hun rechten veilig te stellen.”

5        Artikel 1, lid 1, onder a), van richtlijn 2001/23 bepaalt:

„Deze richtlijn is van toepassing op de overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen
van  ondernemingen  of  vestigingen  op  een  andere  ondernemer  ten  gevolge  van  een  overdracht
krachtens overeenkomst of een fusie.”

6        Artikel 3, lid 1, van deze richtlijn luidt:

„De rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de
overgang bestaande arbeidsovereenkomst  of  arbeidsbetrekking,  gaan door  deze overgang op de
verkrijger over.

[…]”

7        Artikel 4, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:
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