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Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest
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1
De arbeidsovereenkomst en
pluraliteit van werkgeverschap

1.1

Inleiding

In het arbeidsrecht wordt de persoon beschermd die in ondergeschiktheid en tegen
betaling van loon arbeid verricht voor een ander. Deze persoon, de werknemer, verricht
de arbeid voor een werkgever. In de sinds 1909 geldende definitie van de arbeidsovereenkomst in – thans – artikel 7:610 lid 1 BW wordt de werkgever gedefinieerd als
de partij in wier dienst de werknemer de arbeid verricht op grond van de door hen
gesloten overeenkomst. Artikel 7:610 lid 1 BW vormt de toegangspoort naar de
regeling van de arbeidsovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW. Hierin wordt de sociaaleconomisch zwakkere positie van de werknemer tegenover de economisch sterkere
werkgever gecompenseerd. De werkgever en de werknemer dienen de in Titel 10
Boek 7 BW neergelegde regels en voorschriften als partijen bij de arbeidsovereenkomst
jegens elkaar in acht te nemen. Aan het door de werknemer in dienst van de werkgever
verrichten van de arbeid ligt het uitgangspunt ten grondslag dat de werkgever de
eigenaar of exploitant is van de onderneming, het bedrijf, de activiteit of soms het
huishouden waarin of waarbij de werknemer de arbeid verricht – ik spreek hierna
telkens van de eigenaar of exploitant van de onderneming – en hij in die hoedanigheid
de vruchten plukt van de door de werknemer verrichte arbeid.
In verschillende situaties sluit dit uitgangspunt niet meer aan bij de realiteit als gevolg
van maatschappelijke en economische ontwikkelingen die met name sinds het laatste
kwart van de twintigste eeuw invloed hebben op de rol en hoedanigheid van de
werkgever en de werknemer als partijen bij de arbeidsovereenkomst. De werkgever
is vaak een rechtspersoon en deze rechtspersoon is of blijft in veel gevallen niet
dezelfde als de rechtspersoon van waaruit de onderneming, waarin de werknemer
de arbeid verricht, wordt geëxploiteerd. Voor dat laatste bestaan verschillende
oorzaken. De belangrijkste zijn de opkomst van uitzending en andere detacheringsvarianten, groepsvorming en de omstandigheid dat het overdragen van ondernemingen eenvoudiger is geworden. In deze situaties is (of blijft) de werkgever als gevolg
van de met de werknemer gemaakte contractuele afspraken, van de wet, of van
de wijze waarop de werkgever zich vennootschapsrechtelijk organiseert, niet dezelfde als de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de
arbeid verricht. Omdat dan aan werkgeverskant verschillende partijen zijn betrokken
bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, spreek ik hierbij van pluraliteit van
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1.2

De arbeidsovereenkomst en pluraliteit van werkgeverschap

werkgeverschap. Het onderwerp van deze studie is een onderzoek naar de gevolgen
die deze pluraliteit van werkgeverschap heeft voor de kwalificatie van de werkgever
en voor de aan het werkgeverschap gekoppelde aansprakelijkheid voor uit de
arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
1.2

Pluraliteit van werkgeverschap

De werkgever en de werknemer zijn als partijen bij de arbeidsovereenkomst op grond
van artikel 7:610 lid 1 BW gehouden de in die hoedanigheid voor hen geldende
voorschriften en verplichtingen uit Titel 10 Boek 7 BW na te leven. Inmiddels wordt
in verschillende bepalingen in Titel 10 Boek 7 BW echter rekening gehouden met
de hiervoor geschetste situaties waarin de exploitant van de onderneming waarin de
werknemer de arbeid verricht niet dezelfde is of blijft als de werkgever waarmee de
werknemer zich in een arbeidsovereenkomst heeft verbonden. In het kader van de in
1999 in werking getreden Wet flexibiliteit en zekerheid werd aan Titel 10 Boek 7 BW
een nieuwe afdeling toegevoegd waarin een bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst werd opgenomen (zie hoofdstuk 4). In de praktijk kwam uitzending toen
al ruim dertig jaar voor. Tot dat moment was uitzending echter uitsluitend in
publiekrechtelijke wet- en regelgeving gereguleerd. Met de wettelijke duiding van
de uitzendovereenkomst als arbeidsovereenkomst tussen de uitzendwerknemer
en het uitzendbureau in artikel 7:690 BW was het civielrechtelijke werkgeverschap
van het uitzendbureau vanaf dat moment onbetwist. De definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW is ruim opgezet. Ook andere arbeidsverhoudingen
waarbij de werknemer de arbeid verricht in de onderneming van een ander dan de
partij waarmee hij de arbeidsovereenkomst sloot, kunnen hier onder worden gebracht. Dit werd destijds ook beoogd door de regering, zij het dat deze bij de
totstandkoming van de wettelijke regeling van de uitzendovereenkomst in Titel 10
Boek 7 BW verschillende malen heeft benadrukt dat deze regeling betrekking heeft op
de terbeschikkingstelling van werknemers in het kader van een door de werkgever op
de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie. Uitsluitend aan die werkgever komt een
beroep toe op het verlichte arbeidsrechtelijke regime van artikel 7:691 BW. De
definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW fungeert daarbij als toegangspoort. De vraag is welke betekenis deze definitie heeft bij de kwalificatie van de
werkgever in situaties waarin de ter beschikking stellende werkgever geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Hierbij kan worden gedacht aan detachering,
intra-concern detachering, de managementovereenkomst en payrolling. Deze vraag
komt aan de orde in paragraaf 4.9 e.v. en in paragraaf 6.7.
De Wet flexibiliteit en zekerheid vormde voorts aanleiding voor de codificatie van
rechtspraak uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw op basis waarvan bij
de toepassing van bepalingen uit Titel 10 Boek 7 BW rekening werd gehouden met de
door de werknemer verrichte arbeid in de onderneming van een ander dan de partij
waarmee hij zich in een arbeidsovereenkomst verbond. Op grond van artikel 7:658
lid 4 BW is degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat
verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, overeenkomstig de eerste drie leden van dit artikel, aansprakelijk voor de schade die deze
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persoon lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Wanneer de werknemer een
arbeidsovereenkomst heeft met een ander dan degene in wiens beroep of bedrijf hij
de arbeid verricht, is diegene naast de werkgever hoofdelijk aansprakelijk voor de
1
schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van de arbeid. Andere situaties
waarin sinds de inwerkingtreding van de Wet flexibiliteit en zekerheid in Titel 10
Boek 7 BW rekening wordt gehouden met de feitelijk door de werknemer verrichte
arbeid, betreffen de opbouw van ontslagbescherming door de werknemer die op basis
van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten met verschillende (contractuele)
werkgevers dezelfde werkzaamheden blijft verrichten. Zijn die arbeidsovereenkomsten telkens voor bepaalde tijd aangegaan of werd de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan, dan behoudt de werknemer zijn gedurende die
2
eerdere arbeidsovereenkomsten opgebouwde ontslagbescherming.
Ook wanneer de werknemer wel een arbeidsovereenkomst heeft met de eigenaar of
exploitant van de onderneming waarin hij de arbeid verricht, kan sprake zijn van
pluraliteit van werkgeverschap. Dat is het geval wanneer die onderneming of het
onderdeel waarbij de werknemer werkzaam is, wordt voortgezet door een andere
ondernemer of exploitant. Op grond van de artikelen 7:663 BW gaan dan alle uit de
arbeidsovereenkomst van de werknemer voortvloeiende rechten en verplichtingen van
rechtswege over op deze nieuwe exploitant. De voormalige werkgever blijft gedurende
een jaar na de overgang van de arbeidsovereenkomst naast de nieuwe werkgever
aansprakelijk voor de verplichtingen die op het tijdstip van de overgang reeds uit de
arbeidsovereenkomst zijn voortgevloeid.
Pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid bij overgang van onderneming
komt aan de orde in hoofdstuk 5.
Pluraliteit van werkgeverschap kan voorts het gevolg zijn van de wijze waarop
de werkgever vennootschapsrechtelijk is georganiseerd, of van een vennootschapsrechtelijke structuurwijziging van de werkgever. Dat eerste is aan de orde als de
werkgever een groepsmaatschappij is. Wanneer de moedermaatschappij een beslissende invloed heeft op de bedrijfsvoering van de groepsmaatschappij en haar
een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de niet-nakoming aan de werknemer
van de groepsmaatschappij, kan de werknemer de moedermaatschappij aanspreken
op grond van het in de rechtspraak ontwikkelde leerstuk van de doorbraak van
aansprakelijkheid in groepsverhoudingen. Ook kan in groepsverhoudingen sprake
zijn van pluraliteit van aansprakelijkheid voor uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen wanneer gebruik wordt gemaakt van een in Boek 2 BW
opgenomen vrijstelling op het gebied van kapitaalbescherming of verslaglegging.
Omdat schuldeisers en contractspartijen van de vrijgestelde groepsmaatschappij dan
minder inzicht hebben in de financiële positie van hun wederpartij, wordt aan de
gebruikmaking van deze vrijstellingen de voorwaarde verbonden dat de moedermaatschappij hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt voor uit rechtshandelingen
van haar vrijgestelde groepsmaatschappij voortvloeiende schulden. Van pluraliteit

1
2

Zie hierover paragraaf 4.8.2.
Artikel 7:668a lid 2 jo. lid 1 BW en artikel 7:667 lid 5 jo. lid 4 BW. Zie hierover paragraaf 4.8.4.
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van werkgeverschap als gevolg van een vennootschapsrechtelijke structuurwijziging
is sprake wanneer de werkgever is betrokken bij een juridische fusie of (af)splitsing.
In deze situatie kan de arbeidsovereenkomst van de werknemer op grond van Boek 2
BW onder algemene titel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie of
splitsing. Daarnaast wordt de werknemer als schuldeiser en contractspartij van de bij
de fusie of splitsing betrokken rechtspersoon in de fusie- en splitsingsregeling
beschermd tegen de mogelijk nadelige gevolgen van de fusie of splitsing omdat hij,
zonder dat hij daarop invloed kan uitoefenen, wordt geconfronteerd met een wederpartij met een (ingrijpend) gewijzigde vermogenspositie.
Pluraliteit van aansprakelijkheid voor uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen als gevolg van (een wijziging van) de wijze waarop de werkgever zich
vennootschapsrechtelijk heeft georganiseerd, komt aan de orde in de hoofdstukken 6
en 7.
1.3

Pluraliteit van aansprakelijkheid, gelijktijdig en opvolgend

Uit het voorgaande volgt dat in verschillende situaties een andere partij dan de partij
waarmee de werknemer de arbeidsovereenkomst aanging, aansprakelijk kan worden
gehouden voor uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hoewel
ik in deze situaties spreek van pluraliteit van werkgeverschap, bedoel ik daarmee
niet dat de werknemer op enig moment meerdere werkgevers heeft. Eén van de aan
werkgeverskant bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst betrokken partijen kan
telkens worden gekwalificeerd als werkgever in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW. Dit
volgt ook uit de definitie van de arbeidsovereenkomst uit artikel 7:610 lid 1 BW
waarin sprake is van een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de ene partij, de
werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon
gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Wel kan in bepaalde situaties als gevolg
van de ‘persoon’, of beter gezegd hoedanigheid van de werkgever, sprake zijn van
meerdere partijen die als werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW partij zijn bij een
arbeidsovereenkomst. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de werknemer een
arbeidsovereenkomst heeft met een maatschap of vennootschap onder firma. In deze
situatie is echter geen sprake van wat in deze studie wordt verstaan onder pluraliteit
van werkgeverschap, maar fungeren de verschillende maten of vennoten gezamenlijk
als de werkgever van de werknemer ex artikel 7:610 lid 1 BW.
In de hiervoor geschetste situaties van pluraliteit van werkgeverschap zijn aan de
kant van de werkgever tegelijkertijd of na elkaar verschillende partijen betrokken
bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Wanneer een andere partij, naast de
partij waarmee de werknemer zich in een arbeidsovereenkomst heeft verbonden,
invloed heeft op of betrokken is bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, spreek
ik van gelijktijdige pluraliteit van werkgeverschap. In deze situatie kan die andere
partij naast de werkgever aansprakelijk zijn voor uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Dat is aan de orde wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een ander dan de eigenaar of exploitant van de onderneming
waarin hij de arbeid verricht en wanneer de werkgever een groepsmaatschappij is.
Zijn na elkaar verschillende partijen als werkgever betrokken bij de uitvoering van de
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arbeidsovereenkomst van de werknemer, dan spreek ik van opvolgend werkgeverschap. Dat kan het gevolg zijn van de met de werknemer gemaakte contractuele
afspraken, van de juridische fusie of splitsing van de werkgever, of van de overgang
van de onderneming naar een andere ondernemer of exploitant. De opvolgende
werkgever wordt dan in de plaats van de eerdere werkgever aansprakelijk voor
bepaalde of alle uit die eerdere arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Bij overgang van onderneming en bij splitsing is dan tevens sprake van gelijktijdige
aansprakelijkheid omdat de werknemer de eerdere werkgever (of een andere verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing van zijn werkgever) kan blijven aanspreken
op de verplichtingen die reeds bestonden op het tijdstip van de overgang van zijn
arbeidsovereenkomst (of de splitsing van zijn werkgever).
1.4

Onderzoek en onderzoeksvragen

De rode draad in deze studie vormt de wijze waarop in wetgeving en rechtspraak
rekening wordt gehouden met pluraliteit van werkgeverschap. In dat kader wordt
onderzocht in welke situaties sprake is van pluraliteit van werkgeverschap, welke
partij in die situaties als werkgever kan worden gekwalificeerd en wanneer en op
welke wijze een ander dan de werkgever jegens de werknemer gehouden is tot
nakoming van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. De onderliggende vraag is
daarbij of in wetgeving en rechtspraak voldoende wordt tegemoetgekomen aan de
belangen van werknemer en werkgever wanneer aan werkgeverskant tegelijkertijd of
achtereenvolgens verschillende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst. Bij een onderzoek naar de wijze waarop in wetgeving en
rechtspraak rekening wordt gehouden met pluraliteit van werkgeverschap kan
niet worden volstaan met een analyse van de wijze waarop dat al dan niet geschiedt
in of bij de toepassing van Titel 10 Boek 7 BW en arbeidswetgeving buiten het BW.
Hiervoor bleek dat pluraliteit van werkgeverschap ook een gevolg kan zijn van (een
wijziging van) de wijze waarop de werkgever zich vennootschapsrechtelijk heeft
georganiseerd. In geval van het groepslidmaatschap of bij een fusie of splitsing van de
werkgever kan een andere rechtspersoon dan die waarmee de werknemer de
arbeidsovereenkomst aanging aansprakelijk zijn of worden voor uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Anders dan de hiervoor besproken arbeidsrechtelijke pluraliteit van aansprakelijkheid heeft deze vennootschapsrechtelijke
pluraliteit van aansprakelijkheid niet specifiek betrekking op uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen, maar geldt deze jegens de werknemer in zijn
hoedanigheid van schuldeiser en contractspartij van de groepsmaatschappij, of van de
bij een fusie of splitsing betrokken rechtspersoon.
Uitgaande van het bovenstaande heb ik de volgende drie onderzoeksvragen geformuleerd.
De eerste vraag
Wat is in situaties van pluraliteit van werkgeverschap de betekenis van de door partijen
gemaakte contractuele afspraken bij de kwalificatie van de werkgever en welke gevolgen
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heeft deze pluraliteit voor de verplichtingen van de werkgever jegens de werknemer op
grond van arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving in en buiten het BW?
De tweede vraag
Wat is voor werknemers de betekenis van de bescherming van schuldeisers en contractspartijen in het ondernemingsrecht in geval van het groepslidmaatschap of de fusie of
splitsing van de werkgever en hoe verhoudt deze vennootschapsrechtelijke bescherming
zich tot de arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers in deze situaties?
De derde vraag
Wordt in het recht voldoende tegemoetgekomen aan de belangen van de werkgever en de
werknemer in situaties waarin aan werkgeverskant gelijktijdig of opvolgend verschillende
partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst?
1.5

Aanpak van het onderzoek

In de hoofdstukken 2 en 3 komt het begrip werkgever in artikel 7:610 lid 1 BW en in
arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving buiten het BW aan de orde. In hoofdstuk 2
bespreek ik de historie van de definitie van de arbeidsovereenkomst in Titel 10 Boek 7
BW en de veranderingen in de wijze waarop de arbeidsovereenkomst in de loop van
de afgelopen eeuw werd geduid. Daarbij onderzoek ik de veranderde posities van
werkgever en werknemer en analyseer ik de mogelijke gevolgen hiervan voor de
kwalificatie van de werkgever als partij bij de arbeidsovereenkomst. In dat kader
besteed ik tevens aandacht aan de plaats van de arbeidsovereenkomst binnen het BW.
De vraag is dan welke betekenis bepalingen uit Boek 3 en Boek 6 BW hebben als
voorwaarden voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst en voor de
gebondenheid van partijen en derden aan uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen bij pluraliteit van werkgeverschap. Ook ga ik in op de invloed
die uitgaat van Europese en (andere) internationale verdragen op de kwalificatie
van de werkgever bij de toepassing van verdragsbepalingen (of op basis daarvan
uitgevaardigde richtlijnen) betreffende het verrichten van arbeid of de inrichting
van de arbeidsovereenkomst. In hoofdstuk 3 komt het werkgeversbegrip aan de
orde in publiekrechtelijke arbeidswetgeving waarin voorschriften zijn neergelegd
die (eveneens) betrekking hebben op de invulling en uitvoering van de civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Onderzocht wordt welke verplichtingen de werkgever op
basis van deze wetgeving heeft jegens de werknemer en welke functie het civielrechtelijke werkgeversbegrip heeft bij de toepassing van deze publiekrechtelijke
arbeidswetgeving.
In de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden situaties onderzocht waarin sprake is van
pluraliteit van werkgeverschap als gevolg van de met de werknemer gemaakte
contractuele afspraken, de overgang van de onderneming van de werkgever, het
groepslidmaatschap van de werkgever en de betrokkenheid van de werkgever bij een
fusie of splitsing. Aan de hand van wetgeving, wetsgeschiedenis en rechtspraak wordt
nagegaan wie in deze situaties als werkgever wordt gekwalificeerd en welke andere
bij de arbeidsovereenkomst betrokken partijen jegens de werknemer gehouden
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(kunnen) zijn tot nakoming van uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
In hoofdstuk 8 worden de hiervoor door mij geformuleerde drie vragen beantwoord.
Aan de hand van het in de hoofdstukken 2 en 3 onderzochte begrip werkgever in het
civiele en publieke arbeidsrecht en de in de hoofdstukken 4 tot en met 7 onderzochte
arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke pluraliteit van aansprakelijkheid
wordt geïnventariseerd op welke wijze rekening wordt gehouden met pluraliteit
van werkgeverschap. In het verlengde hiervan besteed ik aandacht aan factoren die
van belang zijn of kunnen zijn bij de kwalificatie van de werkgever in situaties van
pluraliteit van werkgeverschap.
1.6

Omvang van het onderzoek

Het werkgeversbegrip in het ambtenarenrecht blijft in deze studie buiten beschouwing. Dat geldt ook voor het begrip werkgever of inhoudingsplichtige in fiscale en
sociaalverzekeringsrechtelijke wet- en regelgeving omdat deze wet- en regelgeving,
anders dan de in hoofdstuk 3 onderzochte publiekrechtelijke arbeidswetgeving, geen
betrekking heeft op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zelf en/of de nakoming van daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens de werknemer, maar op –
andere grondslagen betrekking hebbende – verplichtingen van de werkgever jegens
3
de fiscus en het UWV. Met de door werkgevers voor de werknemer verschuldigde
sociale premies worden de uitkeringen gefinancierd die op grond van de werknemersverzekeringen worden verstrekt in geval van onvrijwillige werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid. De grondslag van de werknemersverzekeringen vormt het
solidariteitsbeginsel. Beoogd wordt een zo breed mogelijke kring van verzekerden te
omvatten zodat individuele risico’s optimaal worden gespreid tegen een zo laag
4
mogelijke premie. Tot de kring van verzekerden behoren ook ambtenaren en
personen in zogenoemde gelijkgestelde arbeidsverhoudingen. Het doel van de Wet
op de loonbelasting is het belasten van looninkomsten als voorheffing op de inkomstenbelasting. Deze belasting dient als algemene financiering voor overheidstaken
en -diensten. Tegenover de afdracht van loonheffing staat dus geen individuele
3

4

Zie hierover uitvoerig D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, De dienstbetrekking in drievoud (diss.
Rotterdam), Deventer: Kluwer 2008. Zie ook L. van den Berg, Tussen feit en fictie. Rechtspersoonlijkheid en de verzekerings- en premieplicht voor de werknemersverzekeringen (diss. Nijmegen),
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010.
Hoewel de grondslagen van het socialezekerheidsrecht en van het arbeidsovereenkomstenrecht
verschillen, oordeelde de (belastingkamer van de) Hoge Raad in het Gouden Kooi-arrest dat bij de
beoordeling of sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking in sociaalverzekeringsrechtelijke zin maatgevend is, of sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1
BW. HR 25 maart 2011, NJ 2011, 594 m.nt. Verhulp, JAR 2011/109 m.nt. Loonstra en RSV 2011/166
m.nt. Van den Berg. In mijn AR Updates Commentaar bij dit arrest betoog ik dat dit aansluiten bij de
civiele arbeidsovereenkomst bij de uitleg van het begrip privaatrechtelijke dienstbetrekking een
beperking van de kring van verzekerden zou kunnen impliceren. Hiermee zou afbreuk worden
gedaan aan de met het socialezekerheidsrecht beoogde optimale risicospreiding en, in het
verlengde daarvan, aan het draagvlak voor de werknemersverzekeringen. Zie J.P.H. Zwemmer,
Deelname aan televisieprogramma “De Gouden Kooi” leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht, AR Updates Commentaar
2011/232, www.ar-updates.nl.
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prestatie van de overheid richting de werknemer of de inhoudingsplichtige werkgever.
Hoewel het van toepassing zijn van de WOR is gekoppeld aan de op basis van een
arbeidsovereenkomst in de onderneming werkzame werknemers, heeft de WOR
geen betrekking op de uitvoering van de individuele arbeidsovereenkomst en op de
5
nakoming van daaruit voortvloeiende verplichtingen. In de WOR wordt medezeggenschap toegekend aan een door de werknemers gekozen en uit werknemers
bestaande vertegenwoordiging bij door de ondernemer te nemen beleidsbeslissingen
van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard en bij de vaststelling
6
van het sociale beleid van de onderneming. Bij het uitoefenen van deze medezeggenschap behartigt de ondernemingsraad derhalve niet uitsluitend de belangen van
7
de werknemers, maar richt hij zich ook op het belang van de onderneming. Om die
reden blijft de betekenis van het werkgeverschap in en bij de toepassing van de WOR
8
grotendeels buiten beschouwing. Wel wordt in de hoofdstukken 4 en 6 aandacht
besteed aan de persoonlijke werkingssfeer van de WOR bij uitzending, detachering en
intra-concern detachering en aan het begrip ondernemer in de WOR in verband met
het niet van toepassing zijn van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
(Waadi) bij intra-concern detachering.
In deze studie is geen rechtsvergelijking opgenomen. In de eerste hoofdstukken
onderzoek ik de verschillende wijzen waarop de werkgever is gedefinieerd in Titel 10
Boek 7 BW en in publiekrechtelijke arbeidswetgeving waarin voorschriften zijn
neergelegd die (eveneens) betrekking hebben op de invulling en uitvoering van de
civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Vervolgens komen situaties aan de orde waarin
sprake is van pluraliteit van werkgeverschap als gevolg van de met de werknemer
gemaakte contractuele afspraken, de overgang van de onderneming van de werkgever,
het groepslidmaatschap van de werkgever en de betrokkenheid van de werkgever bij
een fusie of splitsing. Daarbij worden dwarsverbindingen gelegd tussen het in de
hoofdstukken 2 en 3 onderzochte begrip werkgever in het civiele en publieke arbeidsrecht en tussen de in de hoofdstukken 4 tot en met 7 onderzochte arbeidsrechtelijke en

5

6

7

8

8

Het medezeggenschapsrecht heeft wel indirecte invloed op de arbeidsovereenkomst – denk aan de
wijziging van een personeelsregeling in combinatie met artikel 7:613 BW, het advies- en instemmingsrecht ex artikel 25 en 27 WOR en aan de rol van de ondernemingsraad bij de toepassing van
de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet.
Ook buiten de WOR is aan (een vertegenwoordiging van) werknemers medezeggenschap toegekend in de Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR), Boek 2 BW (structuurregeling en
grensoverschrijdende fusies) en in de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen en in de
Richtlijn inzake de Europese BV. Voorts kan gesproken worden van medezeggenschap van
werknemers bij de verplichting van de werkgever de werknemersverenigingen te raadplegen in
geval van een voorgenomen collectief ontslag in de zin van de WMCO. Aan werknemersverenigingen komt in die zin tevens medezeggenschap toe op grond van het in Boek 2 BW opgenomen
enquêterecht en het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2000.
Medezeggenschap van werknemers via een in de onderneming waarin zij werkzaam zijn
ingestelde ondernemingsraad kwam voort uit de gedachte dat de onderneming een arbeidsgemeenschap is die niet uitsluitend dient tot het leveren van profijt voor de ondernemer, maar die
afgezien van haar bredere maatschappelijke functie het welzijn van alle bij de onderneming
betrokkenen moet bevorderen. Vgl. Kamerstukken II 1969/70, 10 335, nr. 3, p. 1.
In paragraaf 4.6, 4.8, 4.10.1 en 6.7.4.
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vennootschapsrechtelijke pluraliteit van aansprakelijkheid in situaties van pluraliteit
van werkgeverschap. Hoewel enkele van de in de hoofdstukken 4 tot en met 7
onderzochte situaties van pluraliteit van werkgeverschap, met name die betreffende
het werkgeverschap bij overgang van onderneming en bij fusie en splitsing (hoofdstukken 5 en 7), zich goed lenen voor een rechtsvergelijking met één of meer buitenlandse rechtstelsels, heb ik ervoor gekozen dit achterwege te laten omdat een
rechtsvergelijkend onderzoek op onderdelen naar mijn mening geen evenwichtige
bijdrage zou leveren aan de beantwoording van de onderzoeksvragen. Dat zou anders
kunnen zijn in geval van een rechtsvergelijking op alle in de hoofdstukken 2 tot en met
7 besproken onderdelen. Daarvoor is echter niet gekozen in verband met de overzichtelijkheid van het onderzoek en de omvang van het proefschrift.
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2
De arbeidsovereenkomst en het
werkgeverschap

2.1

Inleiding

Van een arbeidsovereenkomst is sprake wanneer de werknemer zich verbindt arbeid
in een gezagsverhouding te verrichten tegen betaling van loon. Aan het vereiste in
artikel 7:610 lid 1 BW, dat de werknemer de arbeid in dienst van de werkgever
verricht, ligt het uitgangspunt ten grondslag dat de werknemer zich met de werkgever verbindt om in de onderneming van die werkgever arbeid te verrichten. Beoogd
werd de werknemer als contractspartij te verbinden met de eigenaar of exploitant van
de onderneming waarin hij de arbeid verricht en die hem daarvoor loon is verschuldigd. Daardoor spelen bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst zowel contractuele als feitelijke aspecten van de relatie tussen partijen een rol. De definitie van
artikel 7:610 lid 1 BW is van dwingend recht. Ook als partijen hun rechtsverhouding
niet als een arbeidsovereenkomst betitelen, kan deze worden gekwalificeerd als een
arbeidsovereenkomst wanneer de rechtsverhouding voldoet aan de definitie van
artikel 7:610 lid 1 BW. Het onderscheidende element bij de kwalificatie van de
arbeidsovereenkomst is de gezagsverhouding. In paragraaf 2.3 komt aan de orde
dat de gezagsverhouding in de zin van artikel 7:610 BW in de loop van de vorige eeuw
een steeds breder uitlegbaar begrip is geworden. Niet alleen de feitelijke leiding van
de werkgever over de door de werknemer verrichte arbeid, maar ook het door de
werkgever contractueel bedingen van zeggenschap op organisatorisch gebied, kan
impliceren dat sprake is van een gezagsverhouding. Deze meer ‘contractuele’ invulling van het gezagselement houdt verband met de in de afgelopen eeuw als gevolg
van economische en maatschappelijke ontwikkelingen gewijzigde rol en hoedanigheid van de werkgever en de werknemer binnen de arbeidsovereenkomst. Daardoor
zijn de door partijen gemaakte contractuele afspraken een steeds belangrijkere rol
gaan spelen bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst en van de werkgever in de
zin van artikel 7:610 lid 1 BW.
De definitie van de arbeidsovereenkomst in artikel 7:610 lid 1 BW maakt deel uit van
het BW en vormt de toegangspoort tot de in Titel 10 Boek 7 BW opgenomen regeling
van de arbeidsovereenkomst. Op grond van de gelaagde structuur van het BW zijn de
algemene bepalingen betreffende rechtshandelingen en overeenkomsten uit Boek 3
en Boek 6 BW van belang bij de beantwoording van de vraag of de werknemer en de
werkgever zich met elkaar hebben verbonden en wie kan worden gehouden tot
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nakoming van uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In paragraaf 2.4
bespreek ik de voorwaarden voor de totstandkoming van rechtshandelingen en
overeenkomsten en de gebondenheid hieraan van partijen en derden krachtens
algemene bepalingen uit het vermogens- en verbintenissenrecht. Daarbij komt
met name aan de orde op welke wijze de wilsautonomie en de contractsvrijheid als
beginselen van het algemene vermogens- en verbintenissenrecht zich verhouden
met het dwingendrechtelijke karakter van de definitie van artikel 7:610 lid 1 BW.
Onderzocht wordt wanneer in situaties waarin sprake is van pluraliteit van werkgeverschap, op grond van het algemene vermogens- en verbintenissenrecht uit
Boek 3 en Boek 6 BW een (arbeids)overeenkomst tot stand komt met de partij
waarmee de werknemer zich in dat kader verbindt en op welke wijze bij deze
overeenkomst belanghebbende derden dan gehouden kunnen worden tot nakoming
van uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Van regels en voorschriften uit Europese en (andere) internationale verdragen en de op
basis van het VWEU uitgevaardigde richtlijnen die betrekking hebben op de invulling
van de arbeidsovereenkomst en op het verrichten van arbeid gaat een zekere dwingendrechtelijke werking uit op het nationale arbeidsrecht. In of op basis van deze
verdragen is geen sprake van iets als een communautaire of internationale definitie van
de arbeidsovereenkomst of van de werkgever. Wel gaat van deze verdragen en richtlijnen invloed uit op de wijze waarop onder meer het werkgeverschap of het begrip
werkgever moet worden uitgelegd in het nationale recht bij de toepassing van de
betrokken verdragsbepaling of richtlijn. In paragraaf 2.5 inventariseer ik de internationale verdragen en de op basis van het VWEU uitgevaardigde richtlijnen die betrekking hebben op de invulling van de arbeidsovereenkomst en op het verrichten van
arbeid, en onderzoek ik hoe de invulling die hierin wordt gegeven aan de begrippen
werkgever, werknemer en arbeidsovereenkomst zich verhoudt tot de nationale definities van deze begrippen.
2.2

Voorgeschiedenis van de regeling van de arbeidsovereenkomst
in het BW

De voorloper van de in Titel 10 van Boek 7 BW opgenomen regeling van de
arbeidsovereenkomst werd in 1907 aangenomen en trad in werking op 1 februari
1909. Tot dat moment bevatte het BW slechts een drietal bepalingen dat betrekking
had op het verrichten van arbeid. De drie bepalingen waren onder de titel “Van huur
1
van dienstboden en werklieden” opgenomen in het BW en het begrip arbeidsovereenkomst werd in geen van deze bepalingen gehanteerd. Arbeidskracht werd gehuurd en op grond van artikel 1637 BW (oud) kon “men (…) zijne diensten slechts
voor eenen tijd of voor eene bepaalde onderneming verbinden.” Artikel 1638 BW
(oud) bepaalde dat de “meester” op zijn woord werd geloofd wat de hoogte van de
beloning en de duur van de overeenkomst betrof en artikel 1639 BW (oud) regelde de
schadeplichtigheid van de meester of de dienst- of werkbode bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst. Van bescherming van de arbeidskracht was geen sprake
1
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en omdat een definitie ontbrak, was bovendien onduidelijk wanneer sprake was van
2
een overeenkomst tot huur van dienstboden. Daardoor was de arbeidsovereenkomst
feitelijk niet gereguleerd en werd arbeid op basis van vraag en aanbod verhandeld op
de vrije markt.
In het Nederland van de negentiende eeuw werden de uit de Napoleontische
codificaties overgenomen beginselen van wilsautonomie en contractsvrijheid beschouwd als essentiële elementen voor de bescherming en realisatie van de wil van
het individu. Toen in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw de
industrialisatie opkwam, leidden de wilsautonomie en contractsvrijheid echter tot
een tegengesteld resultaat in de verhouding tussen de werknemer en de werkgever.
Voor de met wilsautonomie en contractsvrijheid beoogde bescherming en realisatie
van de wil van het individu diende sprake te zijn van een maatschappij van gelijken,
waar goederen en kapitaal vrij circuleerden en personen vrij waren in het accepteren
van werk. Omdat hiervan bij de overeenkomst tot het verrichten van arbeid geen
sprake was op grond van de zeer zwakke sociaal-economische positie van de werknemer tegenover de veel sterkere werkgever, leidden deze wilsautonomie en contractsvrijheid tot erbarmelijke arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor
werknemers. Dit arbeidsvraagstuk maakte deel uit van wat indertijd werd aangeduid
met de term ‘sociale quaestie’ en leidde tot het ingrijpen van de overheid in de
3
arbeidsverhouding. Nadat in de Arbeidswet 1889 en in de Veiligheidswet 1895 een
begin werd gemaakt met de regulering van de arbeidstijden en -omstandigheden,
4
werd in de Wet op de arbeidsovereenkomst 1907 de vermogensrechtelijke verhouding tussen de werkgever en de werknemer gereguleerd. De opsteller van het
ontwerp voor de Wet op de arbeidsovereenkomst 1907, H.L. Drucker, betoogde al in
1887 dat de overheid tussen beide diende te komen om de zwakkere partij te hulp te
5
komen, nu de ongelijkheid van partijen inherent was aan de arbeidsovereenkomst.
Door het stellen van dwingende regels kon de overheid, waar nodig, de werknemer
beschermen tegen onbillijke eisen van zijn wederpartij. De arbeidsovereenkomst
werd als bijzondere overeenkomst opgenomen in het BW. Naast vermogensrechtelijke bepalingen maakten personenrechtelijke en organisatorische bepalingen deel uit
van de regeling van de arbeidsovereenkomst in het BW.
Het opheffen van de door de industriële revolutie ontstane maatschappelijke wantoestanden op de arbeidsmarkt als gevolg van de ongelijke machtsverhouding tussen
de werkgever en de werknemer vormde het belangrijkste oogmerk van de wettelijke

2

3
4
5

Voor 1907 was de rechtspraak verdeeld over de vraag of onder deze bepalingen, naast dienstboden
en werklieden, ook fabrieksarbeiders en kantoorbedienden vielen. Zie hierover T. Koopmans, De
begrippen werkman, arbeider en werknemer (diss. Amsterdam UvA), Alphen aan den Rijn:
Samsom 1962, p. 9-11.
Zie hierover: A.Ph.C.M. Jaspers, Betekenis en funktie van de arbeidsovereenkomst in haar maatschappelijke context, SMA 1982/7/8, p. 533/534.
Wet van 13 juli 1907, Stb. 1907/193. In werking getreden op 1 februari 1909 (Koninklijk Besluit van
21 oktober 2008, Stb. 1908/324).
H.L. Drucker, Eenige opmerkingen naar aanleiding der jongste literatuur over het arbeidscontract,
Rechtsgeleerd Magazijn 1887, p. 49-98.
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6

regeling van de arbeidsovereenkomst van 1907. Daarnaast werd met de Wet op de
arbeidsovereenkomst 1907 een ordening aangebracht in de verhouding tussen de
werkgever en de werknemer. De reglementering en standaardisering van de ruilverhouding tussen de werkgever en de werknemer in de regeling van de arbeidsovereenkomst kwam tevens het economisch verkeer ten goede omdat dit de
ondernemingsactiviteit beter berekenbaar maakte. De maatschappelijke betekenis
van de in 1907 wettelijk geregelde arbeidsovereenkomst bestond, in de woorden van
Jaspers, daarin “dat zij de arbeider enerzijds als vrije contractant, als persoon erkent,
anderzijds hem voor zijn levensonderhoud, d.w.z. voor zijn bestaan, afhankelijk
maakt van de bezitter van de productiemiddelen bij wie hij terecht moet voor het
7
te gelde maken van zijn arbeidskracht”. De compensatie van de ongelijke positie van
de werknemer tegenover de werkgever, dat wil zeggen, de bescherming van de
werknemer tegen de sterkere werkgever, vormde echter de grondslag van de regeling
van de arbeidsovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW. In de literatuur wordt vrijwel
algemeen aangenomen dat deze ongelijkheidscompensatie nog steeds de kern is van
8
het arbeidsrecht. De hierna besproken maatschappelijke en economische ontwikkelingen van de afgelopen honderd jaar hebben wel geleid tot bespiegelingen over de
wijze waarop invulling moet worden gegeven aan de ongelijkheidscompensatie als
9
grondslag van de regeling van de arbeidsovereenkomst.
De eerste regeling van de arbeidsovereenkomst bevatte alleen nog bepalingen
betreffende het loon, de collectieve arbeidsovereenkomst, het opzettelijk of door
schuld handelen in strijd met verplichtingen, het concurrentiebeding, de veiligheid in
de onderneming en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In de loop van de
twintigste eeuw werd deze regeling vele malen gewijzigd en telkens uitgebreid.
Ingrijpend waren de invoering van het preventieve ontslagtoezicht in (1940, 1944 en)
1945, de wijzigingen en uitbreidingen van de regeling in het kader van de herziening
van het ontslagrecht in 1953, de introductie van een vakantieregeling in 1966 en de
Wet flexibiliteit en zekerheid uit 1998. Andere ingrijpende wijzigingen en uitbreidingen van de regeling van de arbeidsovereenkomst in het BW waren het gevolg van
een reeks Europese richtlijnen vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw op
het gebied van gelijke behandeling, de herstructurering van ondernemingen (o.a.
collectief ontslag en overgang van onderneming) en met betrekking tot de inrichting
van de arbeidsovereenkomst zelf (o.a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd,

6

7
8

9
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Zie G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming (diss. Leiden), Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, p. 43
en de door hem aangehaalde passages uit de memorie van toelichting bij de Wet op de
arbeidsovereenkomst van 1907.
A.Ph.C.M. Jaspers, Betekenis en funktie van de arbeidsovereenkomst in haar maatschappelijke
context, SMA 1982/7/8, p. 534.
Zie o.a. E. Verhulp, Maatwerk in het arbeidsrecht? (oratie Amsterdam UvA 11 oktober 2002),
Amsterdam: Vossiuspers UvA 2003, p. 6, Asser-Heerma van Voss 7-V* (2008), nr. 10, C.J. Loonstra
en W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 37. Zie
ook W.L. Roozendaal, Werk en privé. De strijd om tijd in het arbeidsovereenkomstenrecht (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 2011, p. 373/374 en de daar genoemde literatuur.
Dit wordt door verschillende arbeidsrechtwetenschappers uitgewerkt in: L. Betten e.a. (red.),
Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht (liber amicorum M.G. Rood), Deventer:
Kluwer 1997. Zie hierover ook W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl en W.L. Roozendaal, Prof. mr.
H.L. Bakels, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 6/7.
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arbeidsduur, vakantie en de organisatie van de arbeidstijd, informering van de
werknemer over zijn arbeidsovereenkomst). Daarnaast werden in verscheidene
publiekrechtelijke wetten en regelingen voorschriften opgenomen met betrekking
10
tot bepaalde contractuele en veiligheidsaspecten van de arbeidsovereenkomst.
2.3
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De arbeidsovereenkomst werd als bijzondere overeenkomst met een eigen regeling
opgenomen in het BW. Voldeed de relatie tussen partijen aan de in de Wet op de
arbeidsovereenkomst van 1907 geïntroduceerde definitie van de arbeidsovereenkomst dan was, ongeacht of partijen daar al dan niet voor hadden gekozen, sprake van
een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. De bedoelingen van de werknemer en de
werkgever als contractspartijen bij de arbeidsovereenkomst werden destijds bij de
kwalificatie van de arbeidsovereenkomst niet van wezenlijk belang geacht omdat op
grond van hun verschillende sociaal-economische posities geen gelijkwaardige ver11
houding bestond tussen deze partijen. De compensatie van de zwakkere sociaaleconomische positie van de werknemer vormde voor de regering de rechtvaardiging
12
van deze inbreuk op de wilsautonomie en de contractsvrijheid van partijen.
In de in 1907 geïntroduceerde definitie van de arbeidsovereenkomst die tot op de dag
13
van vandaag in een vrijwel ongewijzigde redactie in artikel 7:610 lid 1 BW de
toegangspoort vormt tot de in Titel 10 Boek 7 BW opgenomen regeling van de
arbeidsovereenkomst, werd de arbeidsovereenkomst op dwingendrechtelijke materiële wijze geduid als de overeenkomst:
“waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de
werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.”

10
11

12

13

Ook het recht op medezeggenschap in de WOR is gekoppeld aan de op basis van een arbeidsovereenkomst in de onderneming werkzame werknemers.
De regering lichtte dit toe met een citaat van De Courcy uit ‘Le droit et les ouvriers’: “gij kunt
zooveel regels van aanvullend recht ten behoeve der arbeiders verzinnen als gij wilt; het zal u niets
baten; de werkgever legt hun een contract voor, waarbij zij van hunne rechten afstand doen;
wanneer zij hebben geteekend – en zij zullen altijd teekenen behalve in tijden van werkstaking –
dan blijft er van al hunne rechten niets over”. A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I,
’s-Gravenhage: Belinfante 1907, p. 212.
Bij de parlementaire behandeling van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 lichtte de
regering dit als volgt toe: “Dit wetsontwerp gaat uit van de gedachte, dat de veel geroemde
contractsvrijheid, een begrip waarmede men een 10, 20, 25 jaar geleden algemeen – men
veroorlove mij het woord – schermde in een materie als deze, voor een groot deel onzer
medeburgers in werkelijkheid niets is dan een fictie.” A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst,
deel I, ’s-Gravenhage: Belinfante 1907, p. 46.
Bij de invoering van Titel 10 Boek 7 BW op 1 april 1997 werd in artikel 7:610 lid 1 BW het woord
arbeider uit artikel 1637a BW (oud) vervangen door het woord werknemer. In de memorie van
toelichting merkte de regering hierover op dat in het dagelijks spraakgebruik de term werknemer
gebruikelijk was en het woord arbeider vrijwel nooit meer gebruikt werd. Kamerstukken II 1993/
94, 23 438, nr. 3, p. 14.
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Van een arbeidsovereenkomst kan slechts dan sprake zijn wanneer de werknemer de
14
arbeid persoonlijk verricht. Het begrip arbeid in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW
wordt ruim opgevat in de jurisprudentie en kan zowel lichamelijk als geestelijk van
15
16
aard zijn, maar dient wel van waarde te zijn voor de werkgever. Voorts dient de
werknemer loon te ontvangen als tegenprestatie voor de door hem verrichte arbeid.
17
18
De werkgever is dit loon verschuldigd aan de werknemer. Ten slotte dient de
werknemer de arbeid in dienst van de werkgever te verrichten. In de woorden “in
dienst van” uit artikel 7:610 lid 1 BW moet worden gelezen dat de werknemer de
arbeid onder het gezag van de werkgever verricht, dat wil zeggen, in een onderge19
schiktheidsverhouding tegenover de werkgever. De aanwezigheid van een gezagsverhouding onderscheidt de arbeidsovereenkomst van andere overeenkomsten
waarbij tegen betaling arbeid wordt verricht en vormt daardoor het belangrijkste
20
element bij de duiding van de arbeidsovereenkomst. De gezagsverhouding vervult

14

15
16

17

18

19

20

16

Zie artikel 7:659 BW dat bepaalt dat de werknemer zich niet zonder toestemming van de werkgever
kan laten vervangen. Zie ook HR 13 december 1957, NJ 1958, 35 (Zwarthoofd/Het Parool). In de
memorie van toelichting op de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 wordt dit als volgt
toegelicht: “De arbeidskracht toch is onafscheidelijk aan den arbeider verbonden. Arbeidskracht,
hetzij spierkracht, hetzij denkvermogen, is niet anders dan de macht om arbeid te verrichten. Alleen
de arbeider heeft over die macht te beschikken. Evenmin als b.v. zijn gehoor of zijn gezicht, kan de
arbeider zijne arbeidskracht van het lichaam afzonderen en daarover eenen ander de beschikking
geven. Hij kan niet meer dan zich verbinden, waar hij het hem geschonken vermogen tot arbeiden in
actie brengt, het resultaat van die in werking gestelde arbeidskracht aan een ander af te staan.” A.E.
Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I, ’s-Gravenhage: Belinfante 1907, p. 319/320.
Zo kan ook slapen als arbeid in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW worden aangemerkt. Zie HR
15 maart 1991, NJ 1991, 417 (r.o. 3.4).
Dit van waarde zijn van de arbeid voor de werkgever kan bijvoorbeeld ontbreken bij stageovereenkomsten of bij de werkzaamheden van de au pair indien de arbeid gericht is op het uitbreiden
van de eigen kennis en ervaring van de stagiair of op de kennismaking met de cultuur van
Nederland. Zie HR 29 oktober 1982, NJ 1983, 230, HR 10 juni 1983, NJ 1984, 60 en Hof Leeuwarden
11 februari 2004, JAR 2004/65.
In zijn arrest van 18 december 1953 overwoog de Hoge Raad dat “onder loon in artikel (7:610 lid 1
BW) dient te worden verstaan (…) de vergoeding door den werkgever aan den werknemer
verschuldigd ter zake van den bedongen arbeid.” HR 18 december 1953, NJ 1954, 242 (Zaal/
Gossink) en bevestigd in HR 12 oktober 2001, JAR 2001/217 (Huize Bethesda).
De woorden “gedurende zekere tijd” uit artikel 7:610 lid 1 BW impliceren geen aparte voorwaarde
dan wel element bij de duiding van de arbeidsovereenkomst. Zie hierover onder meer AsserHeerma van Voss 7-V* (2008), hoofdstuk 1, nr. 25.
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 is
verschillende malen benadrukt dat de woorden in dienst van impliceren dat de arbeid onder het
gezag van de werkgever wordt verricht. Zie A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I,
’s-Gravenhage: Belinfante 1907, p. 314: “(…) bij de arbeidsovereenkomst (moet) de werkgever gezag,
leiding en toezicht (…) houden gedurende den arbeid. Juridisch is dit element derhalve in de
omschrijving onmisbaar, vandaar dat bij de arbeidsovereenkomst de arbeid in dienst van den
werkgever moet zijn verricht.” En A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I,
’s-Gravenhage: Belinfante 1907, p. 320: “Het karakteristieke verschil tusschen de arbeidsovereenkomst en de aanneming van werk is daarin gelegen, dat krachtens de eerste arbeid wordt verricht in
dienst van den werkgever, wat niet het geval is krachtens de tweede. De verhouding van ondergeschiktheid, het gezagselement, bij de eerste op den voorgrond tredende, ontbreekt bij de tweede
geheel.”.
Meijers betoogde in 1924 dat de gezagsverhouding het gewichtigste kenmerk van de arbeidsovereenkomst vormt en datgene wat de arbeidsovereenkomst typeert. E.M. Meijers, De arbeidsovereenkomst, Haarlem: Tjeenk Willink 1924, p. 30. De Hoge Raad heeft dit herhaald in zijn arrest
van 14 juni 1992, NJ 1992, 173 m.nt. Snijders. In 2005 betoogde Verhulp dat het gezagselement
“steeds meer” als belangrijkste kenmerk voor de arbeidsovereenkomst wordt beschouwd.
E. Verhulp, Een arbeidsovereenkomst? Dat maak ik zelf wel uit!, SR 2005/3, p. 90.
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niet alleen een doorslaggevende rol bij de duiding van een relatie of overeenkomst als
arbeidsovereenkomst, maar bepaalt tevens wie voor de toepassing van Titel 10 Boek 7
BW als werknemer en werkgever de partijen zijn bij de arbeidsovereenkomst. De
werknemer is de degene die de arbeid persoonlijk verricht en de werkgever is degene
onder wiens gezag de werknemer die arbeid verricht. Artikel 7:610 lid 1 BW spreekt
van “de ene partij” en “de andere partij” en gaat daarmee uit van een tweepartijenovereenkomst.
2.3.1

Gezagsverhouding

De werknemer moet zich verbinden de arbeid onder het gezag van de werkgever te
verrichten. Daarmee heeft de definitie van de arbeidsovereenkomst van artikel 7:610
lid 1 BW een feitelijke/inhoudelijke en een contractuele/formele zijde. Feitelijk verricht de werknemer onder het gezag van de werkgever arbeid en contractueel heeft
de werknemer zich daartoe in een overeenkomst met de werkgever verbonden.
Artikel 7:610 lid 1 BW bepaalt niet met zoveel woorden dat de werknemer zich
verbindt met degene die de eigenaar of exploitant is van de onderneming waarin
hij de arbeid verricht en die uit dien hoofde het feitelijke gezag heeft over de door de
werknemer verrichte arbeid. Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet op de
arbeidsovereenkomst van 1907 volgt dat ervan uit werd gegaan dat de werknemer
zich verbindt, een arbeidsovereenkomst aangaat, met de eigenaar of exploitant van de
onderneming waarin hij de arbeid verricht. Dat hield verband met het feit dat bij
de arbeidsovereenkomst voor risico en rekening van de werkgever komt of het aan de
werknemer betaalde loon in verhouding staat tot de opbrengst van de door hem
21
verrichte arbeid en daardoor het economische resultaat van de door de werknemer
22
verrichte arbeid dus steeds voor rekening van de werkgever komt. Dit economische
risico bracht volgens de regering mee dat de werkgever gezag, leiding en toezicht
diende te houden gedurende de arbeid en de arbeid daarom in dienst van de
23
werkgever dient te worden verricht. De gezagsverhouding kan daarmee worden
aangemerkt als het tegenwicht van het voor risico en rekening van de werkgever

21

22

23

In de memorie van toelichting bij de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 deelde de regering
mee, dat als gevolg van het feit dat bij de arbeidsovereenkomst de arbeid zelf, en niet het product
van de arbeid het voorwerp van de overeenkomst is, het aan de arbeid verbonden economische
risico “steeds aan de zijde van hem is die de belooning uitbetaalt” A.E. Bles, De wet op de
arbeidsovereenkomst, deel I, ’s-Gravenhage: Belinfante 1907, p. 313.
In die zin hebben de hierna geciteerde woorden uit de memorie van toelichting bij de Wet op
de arbeidsovereenkomst van 1907 nog niet aan betekenis ingeboet: “Eensdeels bestaat gevaar dat de
hoeveelheid van den arbeid beneden het verwachte blijft, aan den anderen kant kan evenzeer de
hoedanigheid van den verrichten arbeid tegenvallen. Laat zich al gemakkelijk eene arbeidsovereenkomst denken – b.v. het werken op stukloon – waarbij mede de arbeider de nadeelen, aan zijne
tekortkomingen wat betreft de kwantiteit verbonden, zal gevoelen, de werkgever blijft daarvan
nooit verschoond. Het gevaar voor onvoldoende kwaliteit van den verrichten arbeid wordt steeds
door den werkgever gedragen.” A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I, ’s-Gravenhage:
Belinfante 1907, p. 313.
“Dit oeconomisch verschil heeft ten gevolge, dat bij de arbeidsovereenkomst de werkgever gezag,
leiding en toezicht moet houden gedurende den arbeid. Juridisch is dit element derhalve in de
omschrijving onmisbaar, vandaar dat bij de arbeidsovereenkomst de arbeid in dienst van den
werkgever moet zijn verricht.” A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I, ’s-Gravenhage:
Belinfante 1907, p. 314.
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komen van het economische resultaat van de door de werknemer verrichte arbeid.
Omdat de werkgever de door de werknemer in zijn onderneming verrichte arbeid te
gelde maakt en de werkgever de rekening betaalt wanneer dit niet lukt (omdat het
door hem aan de werknemer betaalde loon niet in verhouding staat tot de opbrengst
van de arbeid) dient hij aanwijzingen te kunnen geven over de wijze waarop de arbeid
wordt verricht. Op grond van dit economische risico van de werkgever als partij bij de
arbeidsovereenkomst is het element “in dienst” wezenlijk voor de arbeidsovereen24
komst. Daarin onderscheidde (en onderscheidt) de arbeidsovereenkomst zich van de
25
overeenkomst van aanneming van werk en van de overeenkomst van opdracht,
waarbij het economische resultaat van de op basis van de overeenkomst verrichte
werkzaamheden (ook) voor risico en rekening van de aannemer of opdrachtnemer kan
komen.
Uit de definitie van artikel 7:610 lid 1 BW volgt dat de werknemer de arbeid verricht
onder het gezag van de werkgever waarmee hij zich in dat kader in een arbeidsovereenkomst heeft verbonden. Wanneer sprake is van gelijktijdige pluraliteit van werkgeverschap verricht de werknemer de arbeid in de onderneming van een ander dan
de contractuele werkgever waarmee hij zich in een arbeidsovereenkomst heeft
verbonden. Omdat dan geen sprake is van feitelijk gezag van de contractuele werkgever over de door de werknemer verrichte arbeid is de vraag hoe in deze situatie het
gezagselement moet worden uitgelegd als constitutief vereiste voor het bestaan van
een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de contractuele werkgever.
2.3.2

Van een feitelijke naar een contractuele gezagsverhouding

In de memorie van toelichting bij de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907
werd meegedeeld dat het gezagselement in het maatschappelijke verkeer niet voor
moeilijkheden zou zorgen bij de duiding van de arbeidsovereenkomst: “Waar in het
dagelijksch leven de uitdrukkingen “betrekking”, “dienstbetrekking”, “in dienst
treden”, “in functie treden” en dergelijke worden gebezigd, vormen zij een onbedriegelijk kenteeken, dat eene arbeidsovereenkomst is gesloten. Berekening van het
26
loon per dag, week of jaar geeft eene aanwijzing in dezelfde richting.” Deze
kentekens en aanwijzingen refereren aan de aanwezigheid van het gezagselement
dat de arbeidsovereenkomst kenmerkt en onderscheidt van andere overeenkomsten
op grond waarvan arbeid wordt verricht, zo deelde de regering mee.

24
25

26
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Vgl. G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming (diss. Leiden), Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, p. 49
en 63.
In de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 was tevens een definitie opgenomen van de
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten (thans de overeenkomst van opdracht ex
artikel 7:400 BW). Volgens de memorie van toelichting onderscheidde de arbeidsovereenkomst
zich van deze overeenkomst doordat bij het sluiten van deze overeenkomst geen duurzame
dienstbetrekking tot stand kwam omdat partijen bij het sluiten van een dergelijke overeenkomst
een bepaalde dienst, een enkele prestatie, op het oog hadden met de verrichting of vervulling
waarvan aan de overeenkomst gevolg was gegeven. Zie A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I, ’s-Gravenhage: Belinfante 1907, p. 313.
A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I, ’s-Gravenhage: Belinfante 1907, p. 320.
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In de literatuur uit de decennia na de inwerkingtreding van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 werd een gezagsverhouding in de zin van artikel 7:610
lid 1 BW aangenomen als de werkgever instructies kon geven bij de feitelijke
uitvoering van de arbeid door de werknemer. Bij deze partij was de werknemer dan
27
in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW. Wanneer
twijfel bestond over het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst zou, zo
betoogde Meijers in 1924, “voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst steeds
beslissend zijn of degene, die den arbeid heeft opgedragen, eenig gezag kan doen
28
gelden over dengene, die den arbeid verricht”. Enkele decennia later, in 1956,
omschreef Kamphuizen de gezagsverhouding als de bevoegdheid van de werkgever
de werknemer (binnen redelijke en wettelijke grenzen) bevelen te geven ten aanzien
29
30
van tijd, plaats, werkwijze et cetera. Koopmans stelde in zijn dissertatie uit 1962
dat de prestatie waartoe de werknemer zich verbindt steeds een element van
onbepaaldheid bevat en de gezagsverhouding impliceert dat de werkgever bevoegd
is op elk willekeurig moment instructies te geven ter zake van de uitvoering van de
31
arbeid. In 1972 constateerde Van der Ven dat “de maatschappelijke werkelijkheid
steeds meer arbeidsovereenkomsten te zien (geeft), waarbij de werkgever zich
praktisch niet bemoeit met de individuele arbeidsverrichting, omdat zij is opgenomen in een zo goed als automatisch verlopend proces dan wel aan de deskundigheid van de functionaris kan worden overgelaten. Daarom is het voor het bestaan van
de arbeidsovereenkomst niet strikt noodzakelijk dat de werkgever werkvoorschriften
feitelijk heeft gegeven of het geven daarvan zich uitdrukkelijk heeft voorbehouden.
Dat hij de bevoegdheid er toe bezit kan voldoende blijken uit het feit dat hij bij het
contract of in een reglement of instructie concrete ordevoorschriften heeft opgenomen.” In 1977 betoogde Frenkel dat de gezagsverhouding geen uniform begrip was
dat in elke arbeidsovereenkomst dezelfde zwaarte had en dat de betekenis van de
32
gezagsverhouding afhing van de aard van de arbeidsovereenkomst. Hij meende dat
uiteindelijk bepalend was of en in hoeverre de werkgever aan de werknemer
opdrachten en instructies kan geven en of de werknemer verplicht is tegenover de
werkgever verantwoording af te leggen omtrent hetgeen hij in zijn dienstbetrekking
gedaan heeft en hoe en waarom hij iets op een bepaalde manier gedaan heeft.
33

In 1997 constateerde Van der Heijden dat werknemers als gevolg van de toenemende professionalisering van veel beroepen meer en meer zelf uitmaakten hoe ze
hun arbeid inrichtten en instructies van de werkgever daardoor steeds minder

27
28
29
30
31
32
33

Uiteraard alleen indien ook aan de overige voorwaarden van artikel 7:610 lid 1 BW werd voldaan.
E.M. Meijers, De arbeidsovereenkomst, Haarlem: Tjeenk Willink 1924, p. 31.
P.W. Kamphuizen, De collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst, Leiden: Universitaire
pers 1956, p. 71 n.a.v. HR 30 maart 1955, NJ 1955, 341.
T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer (diss. Amsterdam UvA), Alphen aan
den Rijn: Samsom 1962, p. 296.
F.J.H.M. van der Ven, Over de aard der arbeidsovereenkomst in Arbeidsrechtelijke geschriften
1962-1977. Samengesteld door H.L. Bakels, Deventer: Kluwer 1977, p. 253.
A. Pitlo in samenwerking met B.S. Frenkel, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Benoemde
overeenkomsten; de arbeidsovereenkomst, Gouda Quint Arnhem 1977. p. 6/7.
P.F. van der Heijden, Een nieuwe rechtsorde van de arbeid: op zoek naar een andere architectuur
van het arbeidsrecht, NJB 7 november 1997, nr. 40, p. 1837-1844.
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betrekking hadden op de inhoud van de arbeid. Hij sprak in dat kader van de erosie
van de gezagsverhouding als het essentiële criterium van de arbeidsovereenkomst. In
arresten uit 1994 en 1998 oordeelde de Hoge Raad dat wanneer geen sprake is van
feitelijk gezag over de door de werknemer verrichte arbeid, ook op basis van andere
aspecten van de arbeidsrelatie sprake kan zijn van in ondergeschiktheid verrichte
34
arbeid in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW. Loonstra en Zondag noemen dit de
formele benadering van de gezagsverhouding waarbij het niet draait om een instructiebevoegdheid ten aanzien van de inhoud van het werk, maar om een instructiebevoegdheid ten aanzien van de werkdiscipline. Daarbij gaat het om de mogelijkheid de
werknemer instructies te geven op organisatorisch gebied zoals de tijden waarop
gewerkt moet worden, de plaats waar de arbeid moet worden verricht en de wijze van
35
beloning. In het Imam-arrest van 17 juni 1994 overwoog de Hoge Raad dat het feit
dat de werkgever ten aanzien van de werkzaamheden zelf geen instructiebevoegdheid heeft niet uitsluit “dat met betrekking tot de overige aspecten van de contractuele relatie (werktijden, het opnemen van vakantiedagen en dergelijke) sprake is van
een gezagsverhouding.” Deze formele benadering impliceert niet dat bij de beoordeling van de vraag of sprake was van een gezagsverhouding de omstandigheid dat
al dan niet sprake is van feitelijk gezag over de verrichte arbeid niet meer relevant is.
In latere arresten oordeelde de Hoge Raad dat sprake was van een gezagsverhouding
op grond van het feitelijke gezag van de werkgever over de door de werknemer
verrichte arbeid terwijl een instructiebevoegdheid op organisatorisch gebied ontbrak
36
(of slechts summier aanwezig was). Als een dergelijk feitelijk gezag ontbreekt dan
37
moet, zo overwoog de Hoge Raad in zijn arrest van 8 mei 1998, wil sprake zijn van
een gezagsverhouding, door de werkgever “enigerlei zeggenschap” zijn bedongen
over de door de werknemer te verrichten arbeid.
Resumerend constateer ik dat de aanwezigheid van een gezagsverhouding het
belangrijkste element is gebleven bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst,
maar dat dit element afhankelijk van de omstandigheden, zoals de tussen partijen
gemaakte contractuele afspraken en de aard van de door de werknemer verrichte
arbeid, feitelijk/inhoudelijk en contractueel/formeel kan worden uitgelegd. Daarom is

34
35
36
37
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C.J. Loonstra en W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2010, p. 97. Zie ook C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Functies onder spanning, Deventer: Kluwer 1997.
HR 17 juni 1996, JAR 1994/152.
HR 16 september 1994, JAR 1994/214 en HR 8 mei 1998, NJ 2000, 81 en JAR 1998/168.
HR 8 mei 1998, NJ 2000, 81 en JAR 1998/168. De Hoge Raad overwoog: “Uit de enkele omstandigheid dat de werktijden van (werkneemster) contractueel waren vastgelegd, kan evenwel niet
worden afgeleid dat hier sprake is van een gezagsverhouding. Daartoe zou ten minste vereist zijn
dat Victory Group B.V. enigerlei zeggenschap had bedongen over de wijze waarop (werkneemster)
haar werkzaamheden op die overeengekomen tijden diende te verrichten”. De Hoge Raad verwijst
daarbij naar zijn arrest van 1 december 1961 (NJ 1962, 79) waarin de vraag aan de orde was of een
arbeidsovereenkomst bestond tussen een striptease-danseres en de eigenaar van de club waarin
zij optrad. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een gezagsverhouding ontbrak omdat de
eigenaar van de club geen zeggenschap had over de wijze waarop de striptease-danseres haar
werkzaamheden verrichtte. Dat zij de nummers opvoerde in de club en op de door de eigenaar van
de club vastgestelde tijden was daarvoor naar het oordeel van de Hoge Raad in dit arrest uit 1961
(nog) niet voldoende.
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niet zozeer sprake van een erosie van de gezagsverhouding, maar is het element
gezag thans een breder uitlegbaar begrip dan in de eerste helft van de twintigste
eeuw het geval was.
2.3.3

Veranderde positie werkgever en werknemer en pluraliteit
van werkgeverschap

Bij de wijze waarop de gezagsverhouding tot begin jaren zestig van de vorige eeuw
werd geduid, werd vooral belang gehecht aan het feitelijke gezag van de werkgever
bij de uitvoering van de werkzaamheden. Uit de hiervoor aangehaalde meer recente
rechtspraak en literatuur volgt dat ook het (bij overeenkomst) bedingen van zeggen38
schap op organisatorisch gebied een gezagsverhouding kan impliceren. Deze ontwikkeling ging gepaard met de sinds het begin van de twintigste eeuw geleidelijk,
maar ingrijpend veranderde rollen van de werknemer en de werkgever binnen de
arbeidsovereenkomst. Daardoor is de traditionele arbeidsverhouding die in beginsel
het gehele werkzame leven beslaat van een volwassen man die op fulltime basis
arbeid verricht in de onderneming van de werkgever waarmee hij zich in een
arbeidsovereenkomst heeft verbonden, en die het uitgangspunt vormde in de Wet
op de arbeidsovereenkomst van 1907, van regel tot uitzondering geworden. In hun
preadvies uit 2001 hebben Van der Heijden en Noordam vijf ontwikkelingen onderscheiden die leid(d)en tot een verandering van de wijze waarop de werknemer
39
werkzaam is. Het gaat daarbij om (i) economische ontwikkelingen als gevolg
waarvan de werkgelegenheid van de agrarische via de industriële naar de dienstensector verschoof, (ii) maatschappelijke ontwikkelingen (toenemende individualisering en flexibilisering), (iii) veranderingen in het politieke denken (meer deregulering
en privatisering), (iv) demografische ontwikkelingen (de vergrijzing en ontgroening
van de Nederlandse bevolking) en (v) de zeer sterk toegenomen arbeidsparticipatie
van vrouwen. In dit verband kunnen echter meer ontwikkelingen worden onderscheiden. Ik noem in dit kader de uitbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat na
de Tweede Wereldoorlog (met name de invoering van de Werkloosheidswet en de
Algemene Bijstandswet) waardoor de bestaanszekerheid toenam en de stijging van
het gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Deze ontwikkelingen
hebben ertoe bijgedragen dat de economische onafhankelijkheid van werknemers
toenam, zij in toenemende mate zelfstandig en ook meer flexibel werkzaam werden

38

39

Zowel in de eerdere als in de latere rechtspraak en literatuur speelde bij de duiding van de
arbeidsrechtelijke gezagsverhouding de vraag of het economische resultaat van de verrichte arbeid
voor risico en rekening van de werkgever kwam en dat om die reden sprake moest zijn van gezag
van – en daarmee een arbeidsovereenkomst met – die werkgever geen rol. Zie ook G.C. Boot,
Arbeidsrechtelijke bescherming (diss. Leiden), Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, p. 49.
P.F. van der Heijden en F.M. Noordam, De waarde(n) van het sociaal recht. Over beginselen van
sociale rechtsvorming en hun werking, Preadvies NJV, Deventer: Tjeenk Willink 2001, p. 1/2.
Vervolgens hebben Van der Heijden en Noordam aan de hand van zeventien “-eringen” beschreven welke belangrijke sociaal-culturele en sociaal-economische maatschappelijke veranderingen
sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw invloed hadden op de arbeid, de arbeidsorganisatie en de
organisatie van de arbeid.
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en hun onderhandelingspositie tegenover de werkgever sterker werd. In de literatuur
40
vormde dit aanleiding voor gedachtevorming over een vermindering of zelfs
41
afschaffing van arbeidsrechtelijke bescherming voor bepaalde categorieën werkenden. De wetgever heeft tot op heden geen gevolg gegeven aan deze gedachtevorming.
Vooralsnog is dus sprake van een uniform arbeidsovereenkomstenrecht waarvoor de
42
definitie van artikel 7:610 lid 1 BW als dwingendrechtelijke toegangspoort fungeert.
Als gevolg van veranderingen in de wijze waarop ondernemingen worden geëxploiteerd, zijn ook de rol en de hoedanigheid van de werkgever als wederpartij van de
werknemer bij de arbeidsovereenkomst veranderd. In het begin van de twintigste
eeuw had de factor kapitaal nog een duidelijk, herkenbaar gezicht dat gemakkelijk
43
geïdentificeerd kon worden met een persoon van vlees en bloed. De werkgever was –
al dan niet als grootaandeelhouder – de persoonlijke eigenaar van de fabriek of de
winkel waarin, of het land waarop de werknemer de arbeid verrichtte. Deze persoon
droeg het economische risico van de door de werknemer verrichte arbeid en oefende
daarom gezag uit over de door de werknemer verrichte arbeid. Dit veranderde echter
als gevolg van een ontwikkeling waarbij talrijke kleine ondernemingen, waarvan de
productiemiddelen het persoonlijk eigendom van de hiervoor genoemde personen
waren, verdwenen en daarvoor in de plaats minder talrijke en grotere ondernemingen
44
kwamen waarvan het kapitaal over vele (anonieme) aandeelhouders verspreid was.
Werkgevers gingen hun bedrijven en vermogen onderbrengen in rechtspersonen met
verschillende managementlagen die werden belast met het bestuur van de afdelingen,
divisies of bedrijfsonderdelen waarin de onderneming werd opgedeeld. Doordat een
steeds onpersoonlijkere grootheid als werkgever ging fungeren, werd de rechtsbetrekking tussen de werkgever en de werknemer aan de kant van de werkgever van steeds
45
minder persoonlijke aard. Daarbij nam vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw
concernvorming een grote vlucht en ging de werkgever als rechtspersoon steeds vaker
deel uitmaken van een groep onder de centrale leiding van een andere rechtspersoon,

40
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Zie o.a. T. van Peijpe, Contractsvrijheid en de werknemer, in T. Hartlief en C.J.J.M. Stolker (red.),
Contractsvrijheid, Deventer: Kluwer 1999, E. Verhulp, Een arbeidsovereenkomst? Dat maak ik zelf
wel uit!, SR 2005/3, P.F. van der Heijden, Een nieuwe rechtsorde van de arbeid: op zoek naar een
andere architectuur van het arbeidsrecht, NJB 7 november 1997, nr. 40 en A.R. Houweling en L.J.M.
Langedijk, Dwingend recht in het arbeidsovereenkomstenrecht: van confectie naar couture, ArA
2011/1.
Zie hierover A.T.J.M. Jacobs, Kleine mythologie van de ongelijkheidscompensatie, in: Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht (liber amicorum M.G. Rood), Deventer: Kluwer
1997.
Ondanks deze uniformiteit bestaat thans een grote verscheidenheid aan bijzondere arbeidsverhoudingen waarbij al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst persoonlijk arbeid wordt
verricht. Zie voor een overzicht van dergelijke bijzondere arbeidsverhoudingen, A.R. Houweling en
G.W. van der Voet (red.), Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2012.
Zie H. Naber, De arbeidsovereenkomst in Nederland, Kluwer Deventer 1985, p. 26.
Zie hierover ook de memorie van toelichting bij de WOR. Kamerstukken II 1969/70, 10 335, nr. 3,
p. 1.
W.F. de Gaay Fortman, Arbeid, arbeidsovereenkomst en arbeidsverhouding, in: Hedendaags
arbeidsrecht (liber amicorum M.G. Levenbach), Alphen aan den Rijn: Samsom 1966, p. 116.
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de moedermaatschappij. Daarnaast gingen werkgevers werkzaamheden uitbesteden of
(onderdelen van) hun activiteiten overdragen aan andere ondernemingen en kon de
werkgever als rechtspersoon fuseren met een andere rechtspersoon, zichzelf splitsen
in twee of meer nieuwe rechtspersonen, of een deel van zichzelf afsplitsen naar een
nieuwe rechtspersoon op grond van de respectievelijk in 1984 en 1998 in werking
getreden regelingen van juridische fusie en juridische splitsing. Om tegemoet te komen
aan de behoefte van werkgevers aan flexibele arbeid ontstonden voorts verschillende
soorten leenverhoudingen waarbij uitzendbureaus en detacheerbedrijven werknemers
aan opdrachtgevers ter beschikking gingen stellen om onder het feitelijke gezag van
deze opdrachtgevers arbeid te gaan verrichten. Binnen – vooral grotere – groepen
sloten de bij de groepsmaatschappijen werkzame werknemers een arbeidsovereenkomst met de moedermaatschappij of een speciaal daartoe opgerichte ‘personeels-B.V’
waarna zij ‘intra-concern’ gedetacheerd werden bij de groepsmaatschappij waarbij zij
feitelijk werkzaam waren.
De hiervoor beschreven veranderingen aan werkgeverskant hebben in de hand
gewerkt dat de werkgever in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW in maatschappelijke
zin een steeds abstracter en veel meer contractueel begrip is geworden. Doordat het
feitelijke gezag over de arbeid van de werknemer en het contractuele werkgeverschap
niet meer automatisch verenigd zijn in één (rechts)persoon komen steeds vaker
situaties voor waarin verschillende partijen als feitelijke en als contractuele werkgever betrokken zijn bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. In paragraaf 1.1 sprak ik in dit kader van pluraliteit van werkgeverschap.
Hoewel bij pluraliteit van werkgeverschap de contractuele werkgever in beginsel
46
wordt beschouwd als werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW, is in deze situaties sprake
van pluraliteit van aansprakelijkheid wanneer de hiervoor genoemde feitelijke werkgever die zonder dat hij partij is bij de arbeidsovereenkomst betrokken is bij de
uitvoering daarvan, aansprakelijk kan worden gehouden voor uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
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Zulk een arbeidsovereenkomst wijkt af van het normale type, hetgeen aan de rechtsgeldigheid niet
afdoet, aldus W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht,
Deventer: Kluwer 2011 p. 13. Verhulp stelt dat de partij waarmee de overeenkomst is gesloten de
werkgever is en dat de contractuele werkgever de werkgever is in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW
indien deze in de arbeidsovereenkomst een detacheringsbevoegdheid bedong. E. Verhulp in P.F.
van der Heijden e.a. (red.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Zesde druk, Deventer: Kluwer 2010,
artikel 7:610 BW aant. 2, p. 6. In de rechtspraak blijkt dit onder meer uit arresten betreffende het
werkgeverschap van de uitzender en detacheerder. Zie: HR 14 oktober 1977, NJ 1978, 31, HR 23 mei
1980, NJ 1980, 633 m.nt. Stein en HR 18 november 1988, NJ 1989, 344. Ten aanzien van het
werkgeverschap van de intra-concern detacherende groepsmaatschappij volgt dit o.a. uit HR
1 december 2000, JAR 2001/12 (Kenkhuis/Fugro). De Hoge Raad overwoog reeds in zijn arrest van
16 april 1943 (NJ 1943, 352) dat “mogelijk is, dat ingevolge de overeenkomst tusschen den
werkgever en den derde de arbeider niettegenstaande het voortduren van de dienstverhouding tot
den werkgever – met het oog op de werkzaamheden waarvoor hij aan den derde ter beschikking
wordt gesteld – uitsluitend is onderworpen aan de leiding van deze laatsten”.
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Betekenis van bedoelingen van partijen bij kwalificatie
arbeidsovereenkomst

De breder uitlegbare gezagsverhouding en de gewijzigde rollen van de werknemer
en de werkgever binnen de arbeidsovereenkomst hebben er waarschijnlijk aan bijgedragen dat het belang van de door partijen gemaakte contractuele afspraken
47
is toegenomen bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst. In het arrest
48
Groen/Schoevers van 14 november 1997 oordeelde de Hoge Raad dat bij de duiding
van de arbeidsovereenkomst niet alleen moet worden gekeken naar de elementen
van artikel 7:610 lid 1 BW, maar ook naar de werkelijke bedoelingen van partijen bij het
sluiten van de overeenkomst. De Hoge Raad oordeelde dat “partijen die een overeenkomst sluiten die strekt tot het verrichten van werk tegen betaling, deze overeenkomst
op verschillende wijzen kunnen inrichten, en dat wat tussen hen heeft te gelden
wordt bepaald door hetgeen hun bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond,
mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst
uitvoering hebben gegeven en aldus daaraan inhoud hebben gegeven. Aan de hand van
de op deze wijze vastgestelde inhoud van de overeenkomst kan de rechter vervolgens
bepalen of de overeenkomst behoort tot een van de in de wet geregelde bijzondere
overeenkomsten.”
Van belang is dus de wijze waarop partijen zich bij de uitvoering van de overeenkomst feitelijk tegenover elkaar hebben gedragen en of dit correspondeert met de
wijze waarop zij hun (contractuele) verhouding (stellen te) hebben ingericht. Stemmen de door partijen gemaakte afspraken bij het aangaan van de overeenkomst
niet overeen met de wijze waarop zij zich vervolgens bij de feitelijke uitvoering
van de overeenkomst tegenover elkaar hebben gedragen, dan kan voorbijgaand aan
de door partijen gemaakte contractuele afspraken worden geoordeeld dat tussen
hen een arbeidsovereenkomst bestaat. Daarbij kan naar het oordeel van de Hoge Raad
rekening worden gehouden met de maatschappelijke positie van degene die de

47
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Reeds in 1940 werd door Levenbach betoogd dat aan de bedoelingen van partijen relevantie zou
kunnen toekomen bij de vraag of een bijzondere arbeidsverhouding als arbeidsovereenkomst zou
kunnen worden gekwalificeerd. Het ging daarbij om de beantwoording van de vraag of de
werkverschaffingsverhouding, waarbij de werkloze als tegenprestatie voor de door hem te
ontvangen ‘steun’ werd tewerkgesteld op overheidsprojecten, als een arbeidsovereenkomst kon
worden aangemerkt. In dat kader vraagt Levenbach zich af “waarom het motief van een handeling
niet beslissend voor de bepaling van zijn rechtskarakter zou kúnnen zijn; de “bedoeling” van
dengeen, die een rechtshandeling verricht, het “animus”-begrip, zijn in het privaatrecht toch
werkelijk geen onbekende verschijnselen. “M.G. Levenbach, Arbeidsverhoudingen en arbeidscontracten, NJB 3 februari 1940, nr. 5, p. 103. Anderzijds voorzag Koopmans in 1965 – 25 jaar later – dat
de arbeidsovereenkomst als privaatrechtelijk contract in steeds mindere mate het aanknopingspunt zou gaan vormen voor de toepasselijkheid van wettelijke regelingen die rechtsgevolgen
verbinden aan het verrichten van arbeid. Volgens Koopmans zou (onder meer) de arbeidsovereenkomst als contractuele betrekking worden “ingebed, in reglementeringen van diverse herkomst, in reeksen van gelijkgerichte verhoudingen, in feitelijke situaties van verschillende
geaardheid, in een maatschappelijke context die meer en meer rechtens relevant wordt.”
T. Koopmans, Contractueel stippelwerk (oratie Leiden 19 november 1965), Alphen aan den Rijn:
Samsom 1965.
HR 14 november 1997, NJ 1998, 149 en JAR 1997/263 (Groen/Instituut Schoevers B.V., h.o.d.n.
Schoevers Opleidingen).
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50

arbeid verricht. In het arrest Diosynth/De Groot voegde de Hoge Raad aan de
hiervoor aangehaalde overweging uit het arrest Groen/Schoevers toe dat wanneer
beide partijen bij het aangaan van hun overeenkomst “hebben beoogd dat deze als een
overeenkomst van opdracht en niet als een arbeidsovereenkomst diende te worden
aangemerkt, (…) dat van belang – zij het niet zonder meer beslissend – (is) voor de
tussen partijen betwiste kwalificatievraag.” Dat partijen contractueel iets anders dan
een arbeidsovereenkomst overeenkwamen, is dus van belang bij de kwalificatie van de
arbeidsovereenkomst, maar alleen wanneer deze contractuele afspraken correspon51
deren met de wijze waarop hieraan vervolgens feitelijk uitvoering is gegeven.
52

In het arrest Van der Male/Den Hoedt was de omgekeerde situatie aan de orde.
De Hoge Raad oordeelde in dit geval dat ondanks dat partijen de door hen gesloten
overeenkomst als arbeidsovereenkomst hadden betiteld geen sprake was van
een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW omdat zij nimmer werkelijk
53
hadden bedoeld een arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan. De Hoge Raad
overwoog dat het hof in eerdere instantie ten onrechte de tekst van de schriftelijke
“arbeidsovereenkomst” doorslaggevend had geacht voor de conclusie dat sprake was
van een arbeidsovereenkomst en bij het vaststellen van de overeengekomen verplichtingen op alle omstandigheden van het geval moet worden gelet en niet alleen
op de schriftelijke tekst van de overeenkomst. Omdat partijen nooit hadden beoogd
uitvoering te geven aan de “arbeidsovereenkomst” in die zin dat de ‘werknemer’
arbeid zou gaan verrichten voor de ‘werkgever’ en van dergelijke arbeid ook nimmer
sprake was geweest, had de overeenkomst naar het oordeel van de Hoge Raad geen
andere strekking dan aan de ‘werknemer’ een bijdrage in de kosten van levensonder54
houd te verschaffen. In dergelijke omstandigheden kan de overeenkomst niet als
55
een arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd. Ook in de situatie waarin partijen
hun rechtsverhouding zelf als arbeidsovereenkomst betitelden moet dus de wijze
waarop partijen hieraan feitelijk uitvoering hebben gegeven, corresponderen met
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Verhulp heeft in dat verband betoogd dat de werknemer zich binnen deze gedachte minder op het
dwingende karakter van Titel 10 Boek 7 BW zal kunnen beroepen naarmate zijn economische
zelfstandigheid toeneemt. E. Verhulp, Een arbeidsovereenkomst? Dat maak ik zelf wel uit!, SR
2005/3. p. 93. Zie over de betekenis van de maatschappelijke positie van partijen voor het gewicht
dat bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst toekomt aan de door partijen gemaakte
(contractuele) afspraken ook C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Art. 7:610 BW en de partijbedoeling,
TAP 2010/1. Zie ook A.R. Houweling en C.J. Loonstra, Toenemende verprivatisering van het
arbeidsrecht?, TAP 2011/5.
HR 10 december 2004, NJ 2005, 239, JAR 2005/15 en RAR 2005, 5 (Diosynth B.V./Groot-van Veen).
Zie ook r.o. 4.3.2 en 4.3.3 in HR 14 april 2006, NJ 2007, 447, JAR 2006/119 en RAR 2006, 74
(Beurspromovendi/UvA) en r.o. 3.3 in HR 15 december 2006, NJ 2007, 448, JAR 2007/19 en RAR
2007, 26 (Van Houdts/BBO International).
HR 10 oktober 2003, NJ 2007, 446 en JAR 2003/263 (Van der Male B.V./Den Hoedt).
Zo ook HR 15 december 2006, JAR 2007/20 (Cosijn/Uninetwork Consultancy). Zie ook Ktr.
Dordrecht 21 juli 2011, JAR 2011/248.
In casu sloot de ex-vrouw een arbeidsovereenkomst met de BV van haar ex-man als alternatief
voor de betaling van alimentatie door de ex-man aan de ex-vrouw. Zij was echter vanaf het begin
vrijgesteld van het verrichten van arbeid en had ook nooit arbeid verricht voor de BV van de exman.
De door de ex-echtelieden gesloten “arbeidsovereenkomst” werd in plaats daarvan na verwijzing
naar het hof gekwalificeerd als een overeenkomst sui generis.
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deze contractuele afspraken, wil sprake zijn van een arbeidsovereenkomst ex
56
artikel 7:610 lid 1 BW.
57

In het arrest Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM van 13 juli 2007 hadden partijen
een managementovereenkomst gesloten waarbij de manager krachtens een opdrachtovereenkomst tussen zijn management-BV en Stichting Thuiszorg Rotterdam (STR)
arbeid verrichtte bij STR. Juist ter omzeiling van een arbeidsovereenkomst met STR
hadden partijen gekozen voor deze managementovereenkomst omdat dan voor de
manager geen pensioenpremies behoefden te worden afgedragen aan pensioenverzekeraar PGGM. In eerdere instantie had het hof onder verwijzing naar het arrest
Groen/Schoevers geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst bestond tussen de manager en STR omdat zij van meet af aan een arbeidsovereenkomst hadden beoogd en
ook op deze wijze feitelijk uitvoering hadden gegeven aan de managementovereenkomst. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof en kwalificeerde de (feitelijke) relatie tussen de manager en STR als een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610
lid 1 BW ondanks de door de STR met de management-BV gesloten opdrachtovereenkomst. In zijn conclusie voor het arrest betoogde A-G Timmerman dat de omstandigheid, dat tussen STR en de management-BV een opdrachtovereenkomst bestond, geen
belemmering hoefde te vormen voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst
tussen STR en de manager. De complicatie dat de partijen bij de opdrachtovereenkomst niet dezelfden waren als die bij de (eventuele) arbeidsovereenkomst vormde
geen bij voorbaat onneembare hinderpaal om tot een arbeidsovereenkomst tussen
STR en de manager te concluderen. De A-G betoogde hierover het volgende:
“De betrokken partijen kunnen een constructie met tussenschakeling van een andere
partij op papier hebben gezet die – alle omstandigheden in aanmerking nemend –
niet in overeenstemming is met hetgeen zij werkelijk bedoelden af te spreken. In zo’n
geval is niet de schriftelijke tekst waarin de betrokken rechtsverhoudingen zijn
weergegeven, maar de bedoeling van partijen doorslaggevend. Hierbij speelt ook
een rol dat de definitie van de arbeidsovereenkomst in art. 7:610 BW van dwingend
recht is. Om die definitie kunnen partijen niet zomaar heen wandelen.”
De Hoge Raad volgde de A-G hierin en oordeelde dat het hof, bij de beoordeling of
tussen de manager en STR een arbeidsovereenkomst bestond, terecht had overwogen
dat niet één enkel kenmerk beslissend is, maar dat de verschillende rechtsgevolgen
die de manager, zijn management-BV en STR aan hun respectievelijke verhoudingen
hadden verbonden, in hun onderling verband moesten worden bezien, gelet op alle

56

57

26

Al in het arrest Agfa-Gevaert/Schoolderman, HR 8 april 1994, NJ 1994, 704 m.nt. Stein en JAR 1994/
94, waarin de vraag centraal stond of ondanks de door partijen gesloten tijdelijke nulurencontracten sprake was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de werknemer
dienovereenkomstig diende te worden gehonoreerd, overwoog de Hoge Raad in r.o. 3.3 dat “de
Rechtbank genoegzaam gemotiveerd (had) dat de aanvankelijk overeengekomen arbeidsvoorwaarden niet doorslaggevend zijn, maar mede betekenis toekomt aan de wijze waarop partijen in
de praktijk aan de arbeidsovereenkomst uitvoering geven en aldus daaraan een andere inhoud
hebben gegeven.”
HR 13 juli 2007, NJ 2007, 449 m.nt. Verhulp, JAR 2007/231 en RAR 2007, 123 (Stichting Thuiszorg
Rotterdam/ Stichting Pensioenfonds PGGM).
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ter zake dienende omstandigheden van het geval. Naar het oordeel van de Hoge Raad
had het hof terecht aan de hand van de criteria uit het arrest Groen/Schoevers
onderzocht of de tussen STR en de manager bestaande relatie als een arbeidsovereenkomst kon worden gekwalificeerd. Opvallend is dat hierbij, anders dan in het
arrest Groen/Schoevers, niet de maatschappelijke positie van de manager wordt
betrokken. Dat de manager een relatief sterke sociaal-economische positie had, bracht
niet mee dat bij de beoordeling van de vraag of sprake was van een arbeidsovereenkomst een groter gewicht werd toegekend aan de door hem met STR gemaakte
andersluidende contractuele afspraken. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat
in casu niet de manager, maar PGGM zich als belanghebbende derde beriep op het
bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de manager en STR. De Hoge Raad
benadrukte echter in zijn arrest dat het er bij de beantwoording van de vraag of een
arbeidsovereenkomst bestaat tussen partijen niet toe doet of partijen hierover twisten,
of dat een derde zich hierop beroept. Mijns inziens heeft de Hoge Raad de Groen/
Schoevers criteria daarmee objectiever gemaakt. Bij de beantwoording van de vraag of
de relatie tussen partijen ondanks hun andersluidende contractuele afspraken als een
arbeidsovereenkomst moet worden gekwalificeerd, is voor hem doorslaggevend de
wijze waarop door partijen feitelijk uitvoering is gegeven aan de door hen gemaakte
contractuele afspraken. Als daaruit blijkt dat in werkelijkheid een arbeidsovereenkomst werd beoogd, brengt de omstandigheid dat degene die de arbeid verricht een
sterke sociaal-economische positie heeft niet mee dat toch geen beroep kan worden
gedaan op het dwingende karakter van artikel 7:610 lid 1 BW omdat in dat geval deze
andersluidende contractuele afspraken zwaarder zouden wegen.
2.3.5

Betekenis van bedoelingen van partijen bij kwalificatie werkgever

Staat vast dat de werknemer de arbeid verricht op grond van een arbeidsovereenkomst, dan is de vraag of bij de kwalificatie van de werkgever als partij bij de
arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW eveneens moet worden heengekeken
door de met een contractuele werkgever gemaakte afspraken wanneer uit wijze
waarop uitvoering wordt gegeven aan de arbeidsovereenkomst blijkt dat niet werkelijk werd beoogd dat de contractuele werkgever als werkgever van de werknemer zou
gaan fungeren. Deze vraag is relevant in situaties waarin sprake is van pluraliteit
van werkgeverschap. Zoals aan de orde kwam in het vorige hoofdstuk is immers bij
de toepassing van verschillende bepalingen in Titel 10 Boek 7 BW van belang dat de
werknemer de arbeid verricht in de onderneming van de werkgever. De in deze
bepalingen neergelegde arbeidsrechtelijke bescherming heeft alleen het daarmee
beoogde effect als de werkgever de eigenaar of exploitant is van de onderneming
waarin de werknemer de arbeid verricht.
58

Reeds in arresten uit 1977, 1980 en 1988 oordeelde de Hoge Raad dat bij uitzending
59
of detachering door uitzendbureaus of detacheerbedrijven sprake kon zijn van een
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HR 14 oktober 1977, NJ 1978, 31, HR 23 mei 1980, NJ 1980, 633 m.nt. Stein en HR 18 november 1988,
NJ 1989, 344.
Zie voor het onderscheid tussen uitzending en detachering paragraaf 4.10.1.
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arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau of detacheerbedrijf wanneer de arbeidskracht op grond van de door hem gemaakte afspraken met de uitzender of
detacheerder verplicht was arbeid te verrichten onder het gezag van door het
uitzendbureau of uitleenbedrijf aan te wijzen derden. In deze situatie werd de
feitelijke gezagsverhouding door de uitzender of detacheerder aan de derden gedelegeerd, zo volgt uit deze arresten. Het uitzendbureau of het detacheerbedrijf trad
voor zichzelf op bij de werving en selectie van de werknemer en de derde had geen
beslissende inspraak bij welke werknemer door de uitzender of detacheerder bij hem
werd tewerkgesteld. Omdat de werknemer zich niet met die derden verbond, werd in
deze situatie een arbeidsovereenkomst aangenomen met het uitzendbureau of met het
60
detacheerbedrijf en niet met die derden. Sinds 1999 worden deze uitzendbureaus en
detacheerbedrijven in artikel 7:690 BW wettelijk geduid als werkgever van de uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in de zin van Titel 10 Boek 7 BW. Wanneer de
uitzendkracht of gedetacheerde zich verbindt met het uitzendbureau of detacheerbedrijf om ter beschikking te worden gesteld aan een derde en onder toezicht en leiding
van de derde arbeid gaat verrichten krachtens een door de derde aan het uitzendbureau of detacheerbedrijf verstrekte opdracht, is het uitzendbureau of detacheerbedrijf en niet die derde de werkgever van de uitzendkracht of gedetacheerde.
De omstandigheid dat de uitzendkracht of gedetacheerde werknemer gedurende
lange tijd ter beschikking wordt gesteld aan één opdrachtgever van het uitzendbureau of detacheerbedrijf doet op zich niet af aan het werkgeverschap van het
uitzendbureau of detacheerbedrijf, zo oordeelde de Hoge Raad in het arrest ABN
61
AMRO/Malhi. In dit arrest was de werknemer door een uitzendbureau als uitzendkracht gedurende een periode van vijf jaar ter beschikking gesteld aan ABN AMRO.
Gedurende deze langdurige terbeschikkingstelling werd de werknemer ten aanzien
van zijn arbeidsvoorwaarden en de arbeid die hij verrichtte steeds meer behandeld
alsof hij een werknemer van ABN AMRO was. Toen ABN AMRO de terbeschikkingstelling na vijf jaar beëindigde, stelde de werknemer zich op het standpunt dat
inmiddels op enig moment gedurende de terbeschikkingstelling een arbeidsovereenkomst was ontstaan tussen hem en ABN AMRO. De Hoge Raad verwierp dit standpunt
overwegende dat de rechtszekerheid zich verzet tegen een dergelijke geruisloze
vervanging op een niet aanwijsbaar tijdstip van de overeengekomen uitzendover62
eenkomst door een arbeidsovereenkomst met ABN AMRO. De Hoge Raad benadrukte daarbij dat voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk
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Vgl. HR 27 november 1992, NJ 1993, 273 m.nt. Stein en JAR 1992/148 (Volvo/Braam).
Zie HR 5 april 2002, NJ 2003, 124 m.nt. Heerma van Voss en JAR 2002/100 (ABN AMRO Bank N.V./
Malhi).
Zie ook HR 28 juni 1996, NJ 1996, 711 en JAR 1996/153 (Verhoef/Van Zuijlen) waarin de Hoge Raad
oordeelde dat de enkele omstandigheid, dat in de loop van de uitvoering van een leerovereenkomst het accent was komen te liggen op productieve arbeid voor de patroon, niet meebracht dat
de rechtsverhouding tussen partijen stilzwijgend was omgezet in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst, naast of los van de nog slechts voor de vorm bestaande leerovereenkomst. Ook hier
overwoog de Hoge Raad dat de rechtszekerheid zich verzet tegen het aannemen van een
geruisloze, met een verandering van de toepasselijke rechtsregels gepaard gaande omzetting,
waarvan voor geen van beide partijen duidelijk zou zijn op welk tijdstip deze zich zou hebben
voltrokken.
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is dat partijen zich uitdrukkelijk in een arbeidsovereenkomst met elkaar verbonden
hebben. Of tussen partijen een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, hangt naar
het oordeel van de Hoge Raad af van hetgeen zij over en weer hebben verklaard en uit
elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijs mochten
63
afleiden. In de lagere rechtspraak is aangenomen dat dit bijvoorbeeld het geval is
wanneer aan de werknemer wordt meegedeeld dat hij voortaan volledig ten behoeve
van de feitelijke werkgever werkzaam zal zijn en de feitelijke werkgever de loon64
betalingsverplichting aan de werknemer op zich heeft genomen.
Is sprake van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW, dan is de
contractuele werkgever de werkgever in de zin van Titel 10 Boek 7 BW. Tijdens
de parlementaire behandeling van de regeling van de uitzendovereenkomst heeft de
regering verschillende malen benadrukt dat deze regeling uitsluitend betrekking had
op terbeschikkingstelling van werknemers door werkgevers die een allocatiefunctie
vervullen op de arbeidsmarkt. Die allocatiefunctie houdt in dat de werkgever zich in
het kader van zijn beroep of bedrijf richt op het bij elkaar brengen van de vraag naar
65
en het aanbod van tijdelijke arbeid. Het door een contractuele werkgever ter
beschikking stellen van werknemers kan echter ook uit andere hoofde plaatsvinden
dan in het kader van een door hem op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie.
In paragraaf 4.9 betoog ik dat bij dergelijke driehoeksverhoudingen geen sprake is
van een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW. De vraag is dan wie de werkgever
is in de zin van Titel 10 Boek 7 BW. Brengt het enkele gegeven dat de werknemer zich
verbindt met een contractuele werkgever mee dat deze, en niet de feitelijke werkgever in wiens onderneming de werknemer de arbeid verricht, de werkgever is in de
zin van Titel 10 Boek 7 BW? Indien dit niet zo is, geldt dan in deze situatie bij de
kwalificatie van de werkgever als partij bij de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610
lid 1 BW hetzelfde als bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, te weten dat,
ook als partijen hun rechtsverhouding zelf als arbeidsovereenkomst betitelden, de
wijze waarop zij hieraan vervolgens feitelijk uitvoering hebben gegeven, moet
66
corresponderen met deze contractuele afspraken? De omstandigheid dat met de
feitelijke werkgever slechts een feitelijke relatie bestaat terwijl de werknemer zich
heeft verbonden met de contractuele werkgever, staat er daarbij niet aan in de weg
dat deze relatie tussen de feitelijke werkgever en de werknemer wordt gekwalificeerd
67
als een arbeidsovereenkomst.
Wanneer voor de kwalificatie van de werkgever als partij bij de arbeidsovereenkomst
in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW hetzelfde geldt als bij de kwalificatie van de
arbeidsovereenkomst op grond van de in de vorige paragraaf besproken jurisprudentie van de Hoge Raad, zijn ook bij de kwalificatie van de werkgever binnen de
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Hier geldt dus de Haviltex-maatstaf (zie HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635). Zie hierover nader
paragraaf 2.4.2.
Zie bijvoorbeeld Ktr. Heerenveen 18 januari 2012, LJN: BV2617.
Zie hierover nader paragraaf 4.4 en 4.5.2.
Vgl. HR 10 oktober 2003, NJ 2007, 446 en JAR 2003/263 (Van der Male B.V./Den Hoedt).
Vgl. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 449 m.nt. Verhulp, JAR 2007/231 en RAR 2007, 123 (Stichting
Thuiszorg Rotterdam/ Stichting Pensioenfonds PGGM).
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arbeidsovereenkomst de werkelijke bedoelingen van partijen van belang. Dan moet
aan de hand van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de ‘arbeidsovereenkomst’
met de contractuele werkgever worden beoordeeld of partijen werkelijk hebben
beoogd dat de contractuele werkgever als werkgever van de werknemer zou gaan
fungeren. Bij uitzending zou dat het geval zijn omdat het uitzendbureau zelf een
onderneming is, gericht op het werven van opdrachtgevers om de door hem geselecteerde (en thans vaak ook opgeleide) uitzendwerknemers aan ter beschikking te
stellen tegen commerciële tarieven. Als de derde de inleenopdracht beëindigt met het
uitzendbureau gaat het uitzendbureau op zoek naar een andere opdrachtgever voor
de uitzendwerknemer. Dit behoort tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van het
uitzendbureau en maakt ook deel uit van de bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst gemaakte afspraken tussen het uitzendbureau en de uitzendwerknemer. Dat
partijen werkelijk beoogden dat de contractuele werkgever als werkgever van de
werknemer zou gaan fungeren, kan ook in andere situaties van pluraliteit van
werkgeverschap worden afgeleid uit de ondernemingsactiviteiten van de contractuele werkgever en de inhoudelijke rol die de contractuele werkgever in verband
daarmee speelt bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Evenals bij uitzending
heeft het werkgeverschap van de contractuele werkgever dan zelfstandige en inhoudelijke betekenis bij de totstandkoming en bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Denkbaar is dat in situaties van gelijktijdige pluraliteit van werkgeverschap bij de
kwalificatie van de werkgever eenzelfde betekenis toekomt aan de bedoelingen
van partijen als bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst in situaties waarin
in een gezagsverhouding persoonlijk arbeid wordt verricht, maar partijen hun rechtsverhouding (contractueel) niet als arbeidsovereenkomst betitelden. De contractuele
werkgever kan dan uitsluitend worden gekwalificeerd als de werkgever ex
artikel 7:610 lid 1 BW wanneer uit de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering aan
de arbeidsovereenkomst hebben gegeven, en aldus daaraan inhoud hebben gegeven,
volgt dat werkelijk een arbeidsovereenkomst met de contractuele werkgever werd
beoogd. Naar mijn mening betekent dit dat de rol van de contractuele werkgever bij
de totstandkoming en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis moet hebben, wil hij kunnen worden gekwalificeerd als de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW. Daarvoor kan bijvoorbeeld worden
gekeken naar de ondernemingsactiviteiten van de contractuele werkgever en naar
op wiens initiatief de overeenkomst tussen de werknemer en de contractuele werkgever tot stand kwam. Wanneer uit deze omstandigheden blijkt dat het werkgeverschap van de contractuele werkgever onvoldoende zelfstandige en inhoudelijke
betekenis heeft (en dus in werkelijkheid nimmer een arbeidsovereenkomst met
de contractuele werkgever werd beoogd), moet naar mijn mening bij de kwalificatie
van de werkgever door deze contractuele afspraken worden heengekeken. Op de
voet van de hiervoor in paragraaf 2.3.4 besproken jurisprudentie van de Hoge Raad
zal in ieder geval sprake zijn van een onvoldoende zelfstandige en inhoudelijke
betekenis van het werkgeverschap van de contractuele werkgever wanneer uitsluitend of hoofdzakelijk ter voorkoming van een arbeidsovereenkomst met de feitelijke
werkgever een arbeidscontract werd gesloten met de contractuele werkgever. Als de
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rechter in deze situatie de feitelijke werkgever zou kwalificeren als de werkgever ex
artikel 7:610 lid 1 BW, dan zou niet de rechtsverhouding van de werknemer met de
contractuele werkgever, maar de relatie tussen de werknemer en de feitelijke werkgever worden beheerst door de regeling van de arbeidsovereenkomst uit Titel 10
Boek 7 BW. Wanneer de relatie tussen de werknemer en de feitelijke werkgever wordt
gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst betekent dit niet dat de contractuele
werkgever daardoor automatisch geen verplichtingen meer heeft jegens de werknemer. Mijns inziens zou de door de contractuele werkgever met de werknemer
gesloten ‘arbeidsovereenkomst’ in deze situatie kunnen worden aangemerkt als een
68
overeenkomst sui generis. De werknemer kan dan, wanneer de feitelijke werkgever
wordt gekwalificeerd als de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW, in beginsel ook bij de
contractuele werkgever nakoming vorderen van uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, zoals het overeengekomen loon, maar dan op basis van de
hierover in deze overeenkomst sui generis met de contractuele werkgever gemaakte
69
afspraken.
2.4

De arbeidsovereenkomst als meerzijdige rechtshandeling en
overeenkomst

Het BW kent een gelaagde structuur. Deze brengt mee dat de algemene bepalingen
met betrekking tot de geldigheid en nietig- en vernietigbaarheid van de rechtshandeling uit Titel 2 Boek 3 BW van toepassing zijn op de in Titel 1, 2 en 5 Boek 6 BW
opgenomen algemene bepalingen inzake de verbintenis uit overeenkomst die een
specialis vormt van de rechtshandeling uit Boek 3 BW. Deze bepalingen uit Boek 3 en
Boek 6 BW zijn tezamen van toepassing op de in Boek 7 BW geregelde arbeidsovereenkomst die als bijzondere overeenkomst een specialis vormt van de wederkerige
70
overeenkomst uit artikel 6:261 BW.
De tweepartijenovereenkomst waarbij de ene partij zich tegenover de andere partij
verbindt tot het leveren van een prestatie vormt het uitgangspunt in Boek 6 BW.
71
Specifieke regels voor overeenkomsten tussen meer dan twee partijen ontbreken.
Voorts zijn de in Boek 6 BW opgenomen algemene bepalingen gericht op eenmalige
overeenkomsten. Deze overeenkomsten zijn voltooid nadat partijen over en weer
72
gepresteerd hebben. Tegenover de eenmalige overeenkomst staat de zogenoemde
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Zoals eveneens geschiedde met de door partijen gesloten ‘arbeidsovereenkomst’ in het arrest Van
der Male B.V./Den Hoedt (HR 10 oktober 2003, NJ 2007, 446 en JAR 2003/263). Zie paragraaf 2.3.4.
Zie hierover, alsmede over de betekenis van het loonelement uit artikel 7:610 lid 1 BW bij de
kwalificatie van de feitelijke werkgever als werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW, paragraaf 4.12.3.
Zoals onder meer werd bevestigd in de notitie Ontwikkelingen in het arbeidsovereenkomstenrecht van de Ministers van Justitie en van SZW van 23 juni 1997. Kamerstukken II 1996/97, 25 426,
nr. 1, p. 10.
Artikel 6:213 lid 2 BW bepaalt slechts dat op dergelijke overeenkomsten de bepalingen betreffende
overeenkomsten in Titel 5 Boek 6 BW niet van toepassing zijn ingeval de strekking van deze
bepalingen zich daartegen verzet in verband met de aard van de meerpartijenovereenkomst.
Voorts zijn in artikel in artikel 6:279 BW enkele bijzondere regels opgenomen voor het ontbinden
van overeenkomsten waaruit tussen meer dan twee partijen verbintenissen voortvloeien.
Vgl. A. Hammerstein en J.B.M. Vranken, Beëindigen en wijzigen van overeenkomsten, een
horizontale vergelijking, Monografieën Nieuw BW A-10, Deventer: Kluwer 2003, p. 62.
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duurovereenkomst waarbij partijen over en weer gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd opeenvolgend of terugkerend gelijke of gelijksoortige prestaties verrichten. Specifieke bepalingen betreffende de duurovereenkomst ontbreken in Boek 6
BW. Die zijn wel te vinden in Boek 7 BW. Naast de in Boek 7 BW geregelde
arbeidsovereenkomst zijn bijvoorbeeld ook de huurovereenkomst, de opdrachtover73
eenkomst en de overeenkomst van aanneming van werk duurovereenkomsten.
Indien bepalingen uit Boek 3 en Boek 6 BW en uit Titel 10 Boek 7 BW tegelijkertijd
van toepassing zijn, is sprake van samenloop of cumulatie. De vraag is dan op welke
wijze deze bepalingen zich tot elkaar verhouden en of werkgever en werknemer in
bepaalde omstandigheden op de voet van bepalingen in Boek 3 en Boek 6 BW kunnen
afwijken van bepalingen uit Titel 10 Boek 7 BW.
2.4.1

Cumulatie, alternativiteit of exclusiviteit

De cumulatie van algemene bepalingen uit Boek 3 en Boek 6 betreffende de rechtshandeling en de overeenkomst met bepalingen uit Boek 7 BW is inherent aan de
gelaagde structuur van het BW, maar deze is niet wettelijk geregeld. Volgens vaste
jurisprudentie van de Hoge Raad dient, ook indien gelijktijdig een andere rechtsregel
van toepassing is, een rechtsregel te worden toegepast op alle gevallen die onder de
74
reikwijdte van haar formulering vallen. Dit kan ertoe leiden dat de rechtsgevolgen
van beide rechtsregels intreden, of dat de gerechtigde de keuze heeft. Volgens
75
Janssen valt uit het stelsel van de wet af te leiden dat wanneer dit in de wet niet
wordt uitgesloten, bij cumulatie in beginsel alle rechtsregels tegelijk van toepassing
zijn. Onder punt 8 van zijn conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 27 april
76
2001 betoogt A-G Hartkamp dat een uitzondering op het uitgangspunt van cumulatie slechts gerechtvaardigd is indien hiervoor deugdelijke argumenten bestaan. Dat
zou aan de orde zijn wanneer toepassing van de verschillende rechtsregels leidt tot
resultaten die in strijd zijn met het stelsel of met de strekking van de wet, of die uit
praktisch oogpunt onaanvaardbaar zijn. Sluiten rechtsregels uit het BW elkaar uit, of
zijn zij onderling niet verenigbaar, dan kan de gerechtigde kiezen op welke bepaling
77
hij zich beroept. In de literatuur wordt bij een dergelijke keuzemogelijkheid voor de
gerechtigde gesproken van alternatieve toepassing of alternativiteit. Leidt de cumulatieve of alternatieve toepassing van een rechtsregel tot onaanvaardbare gevolgen, dan
gaat de bijzondere regel voor de algemene regel. De bijzondere regel is dan exclusief
van toepassing. Van deze exclusieve toepassing zal slechts in uitzonderlijke gevallen
sprake zijn. Alleen wanneer dit volgt uit de wet of uit het wettelijke systeem mag
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Zie over de redenen voor het treffen van bijzondere regelingen voor een aantal overeenkomsten in
Boek 7 BW en de wijze waarop dit tijdens de parlementaire behandeling van Boek 7 BW in het
kader van de invoering van het Nieuw BW werd toegelicht A.F. Bungener, Het wijzigen van de
arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2008, p. 93-99.
Zie C.A. Boukema, Samenloop. Monografieën Nieuw BW, A 21, Deventer: Kluwer 1992, p. 5 en de
daar genoemde jurisprudentie en literatuur.
J.F.M. Janssen in: Samenloop, I.S.J. Houben e.a., Deventer: Kluwer 2007, p. 4/5.
HR 27 april 2001, NJ 2002, 54 m.nt. Brunner.
HR 14 juni 2002, NJ 2003, 112 m.nt. Hijma en JOR 2002/152 (r.o. 3.7).
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78

exclusiviteit worden aangenomen. A-G De Vries Lentsch-Kostense betoogt in haar
79
conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 15 november 2002 dat slechts
wanneer “zowel cumulatie als alternativiteit in strijd zou komen met het systeem of
de strekking van de wet dan wel tot gevolgen zou leiden die logisch onaanvaardbaar
zijn” de bijzondere rechtsregel de algemene verdringt.
Of een bepaling met betrekking tot een bijzondere overeenkomst uit Boek 7 BW
vóórgaat op een (meer) algemene bepaling uit Boek 3 of Boek 6 BW, moet worden
vastgesteld aan de hand van de betrokken bepaling uit Boek 7 BW. Blijkt uit de tekst of
strekking van de bepaling uit Boek 7 BW (of uit de wetsgeschiedenis van deze
bepaling) dat een uitputtende regel, een speciale regel, of een andere regel met
80
exclusieve werking is beoogd, dan gaat deze bepaling voor. Voor de situatie waarin
de overeenkomst voldoet aan de definitie van twee of meer in Boek 7 BW geregelde
bijzondere overeenkomsten bepaalt artikel 6:215 BW dat de bepalingen uit Boek 7
BW met betrekking tot deze bijzondere overeenkomsten cumulatief van toepassing
zijn op de overeenkomst. Dat is volgens artikel 6:215 BW alleen niet zo wanneer deze
bepalingen onderling niet goed verenigbaar zijn, of de strekking daarvan in verband
met de aard van de overeenkomst zich tegen toepassing verzet. Op grond van artikel
7:610 lid 2 BW gaan in die situatie de bepalingen uit de regeling van de arbeidsovereenkomst vóór op de bepalingen uit de regeling van de andere in Boek 7 BW geregelde
bijzondere overeenkomst. Alternatieve toepassing ofwel ‘selectief winkelen’ door
werkgever en werknemer in regelingen van andere bijzondere overeenkomsten is dus
niet mogelijk. Wel kunnen de werkgever en de werknemer overeenkomen dat een
(minder gunstige) bepaling uit de regeling van een andere bijzondere overeenkomst
van toepassing is op de arbeidsovereenkomst indien deze bepaling niet in strijd is met
(driekwart)dwingend recht uit Titel 10 Boek 7 BW.
2.4.2

Gebondenheid aan de (arbeids)overeenkomst en pluraliteit
van werkgeverschap

Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 lid 1
BW) en kunnen in beginsel zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten. Aanbod
en aanvaarding moeten met elkaar overeenstemmen. Bij zowel de aanbiedende als
de aanvaardende partij moet sprake zijn van een op rechtsgevolg gerichte wil
die zich door een verklaring heeft geopenbaard (artikel 3:33 BW). Aanbod en
aanvaarding behoeven niet uitdrukkelijk te geschieden, maar kunnen tevens besloten
liggen in gedragingen (artikel 3:37 BW). Daarbij geldt dat partijen aan elkaars
verklaringen en gedragingen over en weer de betekenis mogen toekennen die zij
daaraan in de gegeven omstandigheden in redelijkheid mochten toekennen (artikel
3:35 BW). Deze criteria gelden zowel bij de beantwoording van de vraag of een
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Zie HR 28 juni 1957, NJ 1957, 51 en HR 6 maart 1959, NJ 1959, 349.
HR 15 november 2002, NJ 2003, 48.
Y. Konijn, Cumulatie of exclusiviteit? (diss. Utrecht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 1999,
p. 67.
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overeenkomst tot stand is gekomen als bij het bepalen van de inhoud van een tot
81
stand gekomen overeenkomst. De partij die in redelijkheid had moeten begrijpen
dat aan de verklaring van de andere partij geen zuivere wil ten grondslag lag, kan zich
niet beroepen op het bestaan van een overeenkomst. Hierbij komt betekenis toe
aan de deskundigheid van partijen waarbij naar mijn mening (dus) ook hun maatschappelijke positie een rol speelt. Hoe groter die deskundigheid, en/of hoe hoger die
maatschappelijke positie, des te hoger de eisen zijn die worden gesteld aan dit in
redelijkheid moeten begrijpen.
Wie als partij gebonden is aan de verbintenis uit overeenkomst wordt niet gedefinieerd in Boek 6 BW. Niettemin kan uit artikel 6:213 lid 1 BW in samenhang
met de artikelen 3:33 en 3:35 BW (wilsvertrouwensleer) worden afgeleid dat dit
degenen zijn die zich met en jegens elkaar hebben verbonden het met de overeenkomst beoogde rechtsgevolg te bewerkstelligen. Daarbij komt betekenis toe aan de
aard van de desbetreffende overeenkomst en hetgeen ten aanzien van een dergelijke
82
overeenkomst in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Het Hof Amsterdam
overwoog in een procedure waarin een krantenbezorger zich beriep op het bestaan
van een overeenkomst met de dagbladdistributeur in plaats van met de lokale
distributeur, dat de krantenbezorger begrepen moest hebben dat de lokale distributeur zijn wederpartij was, onder meer omdat de krantenbezorger wist dat de dagbladdistributeur bij de verspreiding van kranten gebruik maakte van de diensten van
lokale distributeurs en dat de krantenbezorgers door die lokale distributeurs werden
83
ingezet.
Wanneer de werknemer zich verbindt met de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin hij de arbeid gaat verrichten, is gegeven dat een arbeidsovereenkomst
met deze werkgever het rechtsgevolg is dat door de werknemer wordt beoogd. De
vraag is echter welke gevolgen deze wils- en vertrouwensleer uit Boek 3 BW heeft in
situaties van pluraliteit van werkgeverschap waarbij een arbeidsovereenkomst wordt
gesloten met een contractuele werkgever die niet de eigenaar of exploitant is van de
onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht. Zijn aan de totstandkoming
van de arbeidsovereenkomst met de contractuele werkgever zwaardere eisen verbonden dan in de situatie waarin de werknemer zich verbindt met de partij die
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Zie respectievelijk HR 17 december 1976, NJ 1977, 241 m.nt. Scholten (Bunde/Erckens) en HR
13 maart 1981, NJ 1981, 635 m.nt. Brunner (Ermes en Langerwerf/Haviltex).
HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 m.nt. Scholten (Kribbebijter-arrest) en HR 18 maart 2005, NJ 2006,
606 (r.o. 4.12) m.nt. Vranken. Zie ook de conclusie van A-G Wissink voor HR 18 februari 2011, LJN:
BO9575 en RvdW 2011, 291.
Zie HR 23 maart 2012, JAR 2012/113 (Bertrand/TMG). De krantenbezorger ging tegen de uitspraak
van het hof in cassatie omdat hij meende dat het hof ten onrechte, dan wel ontoereikend
gemotiveerd, met passering van zijn bewijsaanbod, zijn stelling had verworpen dat tussen hem
en de dagbladdistributeur een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. De Hoge Raad
bevestigde het oordeel van het hof dat van de krantenbezorger mocht worden verwacht dat hij,
wilde hij worden toegelaten tot het bewijs van zijn stellingen, met betrekking tot de gang van
zaken rond de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst meer had moeten stellen dan
hij had gedaan en verwierp het cassatieberoep.
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de eigenaar of exploitant is van de onderneming waarin hij de arbeid gaat verrichten?
De omstandigheid dat aan Titel 10 Boek 7 BW en de op basis daarvan geldende
bescherming van de werknemer het uitgangspunt ten grondslag ligt dat de werknemer
een arbeidsovereenkomst heeft met de eigenaar of exploitant van de onderneming
waarin hij die arbeid verricht, kan een grond zijn voor een bevestigende beantwoording van deze vraag. Dat zou aan de orde zijn wanneer de arbeidsovereenkomst
met een ander dan de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin hij
de arbeid verricht voor de werknemer tot nadelige gevolgen leidt die niet aan de
orde zouden zijn wanneer hij een arbeidsovereenkomst was aangegaan met die
feitelijke werkgever (of wanneer hij in dienst was gebleven van de feitelijke werkgever). Voor de invulling van deze zwaardere eisen kan mijns inziens worden aangesloten bij de overwegingen van de Hoge Raad in arresten waarin werd geoordeeld dat
84
van de kant van de werknemer een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist
85
86
is in geval van een vrijwillige beëindiging of ingrijpende wijziging van de arbeidsovereenkomst en bij het door de werknemer afzien van de overgang van de uit zijn
arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen op grond van 7:663
87
BW bij overgang van onderneming. In verband met de ernstige gevolgen die een
beëindiging of ingrijpende wijziging van de arbeidsovereenkomst of het door de
werknemer afzien van de bescherming bij overgang van onderneming voor de werknemer kunnen hebben, oordeelde de Hoge Raad dat in deze situaties op de werkgever
een verzwaarde informatieverplichting rust richting de werknemer. Deze verzwaarde
informatieverplichting komt erop neer dat de werkgever de werknemer volledig moet
informeren over de gevolgen van de door de werknemer te nemen beslissing.
Naar analogie van deze arresten zou ook in de situatie waarin de werknemer een
(arbeids)overeenkomst aangaat met een contractuele werkgever die niet de eigenaar
of exploitant is van de onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht, een
verzwaarde informatieverplichting jegens de werknemer kunnen worden aangenomen wanneer aan de arbeidsovereenkomst met de contractuele werkgever voor de
werknemer nadelen zijn verbonden, die niet aan de orde zouden zijn wanneer de
arbeidsovereenkomst was aangegaan (of blijven bestaan) met die feitelijke werkgever. Deze verzwaarde informatieverplichting heeft dan betrekking op de eventuele
nadelige gevolgen die voor de werknemer verbonden (kunnen) zijn aan het hebben
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Van de werkgever is in een dergelijke situatie geen ondubbelzinnige verklaring nodig, vgl. HR
10 juni 2005, NJ 2005, 395, JAR 2005/157 en RAR 2005, 79 (Al Hage Hussein/Zbir h.o.d.n. Grillroom
Ramses II).
Zie HR 28 mei 1982, NJ 1983, 2 (Coolwijk/Kroes), HR 14 januari 1983, NJ 1983, 457 (Hajziani/Van
Woerden), HR 8 januari 1993, JAR 1993/33 (Osterholt B.V. en OWS Uitzendbureau B.V./De Groen),
HR 25 maart 1994, NJ 1994, 390 en JAR 1994/92 (Ritico/Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening in West Zeeuwsch-Vlaanderen) en HR 19 april 1996, JAR 1996/116 (U-A-Sai/Harteveld).
HR 12 februari 2010, JAR 2010/71 en RAR 2010, 52 (Van Beek e.a./Stichting Centrale Zorgverzekeraarsgroep Ziekenfonds).
HR 26 mei 2000, NJ 2000, 566 m.nt. Stein en JAR 2000/152 (Veenendaal/Van Vuuren B.V.), HR
26 oktober 2007, JAR 2007/285 (Rabobank/Allard) en HR 26 juni 2009, NJ 2011, 154 m.nt. Verhulp,
JAR 2009/183 en JIN 2009/571 m.nt. Zwemmer (Bos/ Pax Integrated Logistics B.V.). Zie hierover
paragraaf 5.5.2.
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van een arbeidsovereenkomst met de contractuele werkgever in plaats van met de
eigenaar of exploitant van de onderneming waarin hij de arbeid gaat verrichten. Een
dergelijke verzwaarde informatieverplichting, die dus verder gaat dan de informatieverplichting van de werkgever ex artikel 7:655 BW, zou mijns inziens uitsluitend
aan de orde zijn in situaties waarin die nadelen redelijkerwijze niet als algemeen
bekend kunnen worden verondersteld bij de werknemer. Dat is bijvoorbeeld niet het
geval bij uitzending. Wanneer de werknemer als uitzendkracht een arbeidsovereenkomst aangaat met een uitzendbureau mag het uitzendbureau ervan uitgaan dat de
uitzendkracht weet dat hij, omdat hij een arbeidsovereenkomst heeft met het
uitzendbureau, minder ontslagbescherming heeft dan een gewone werknemer. Dat
bij uitzending een arbeidsovereenkomst bestaat met het uitzendbureau is bovendien
bepaald in artikel 7:690 BW. In andere situaties waarin de arbeidsovereenkomst
wordt gesloten met een contractuele werkgever die niet de eigenaar of exploitant is
van de onderneming, kunnen de daaraan verbonden nadelen voor de werknemer echter
minder duidelijk zijn. Informeerde de contractuele werkgever de werknemer hierover
voorafgaand aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst, dan zou op de voet van de
wils- en vertrouwensleer uit Boek 3 BW toch een ‘arbeidsovereenkomst’ tot stand
komen met de contractuele werkgever. Dit impliceert echter niet dat de contractuele
werkgever daarmee eveneens als werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW kan worden
beschouwd. De werkgever wordt in artikel 7:610 lid 1 BW immers dwingendrechtelijk
geduid als de partij in wier dienst de werknemer de arbeid verricht.
2.4.3

Belanghebbende derden in het algemene vermogens- en verbintenissenrecht

Het staat partijen vrij een overeenkomst in de zin van Boek 6 BW aan te gaan met wie
88
zij wensen. Datzelfde geldt binnen de grenzen van de wet voor de bepaling van de
inhoud van de overeenkomst en voor het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst. Anderen dan de partijen bij de overeenkomst (of rechtshandeling) worden in
Boek 6 (en Boek 3) BW derden genoemd. Een derde kan belanghebbende zijn bij de
door partijen gesloten overeenkomst, maar dat maakt hem geen partij bij de overeenkomst. De overeenkomst creëert uitsluitend rechten en verplichtingen voor degenen
die partij zijn bij de overeenkomst. In beginsel zijn de verplichtingen uit de overeenkomst uitsluitend afdwingbaar voor, en kunnen uitsluitend worden afgedwongen bij,
partijen die zich in de overeenkomst met elkaar hebben verbonden. Derden kunnen
niet gehouden worden tot, en evenmin aanspraak maken op, nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst. In de literatuur wordt in dit kader gesproken over het
beginsel van de relativiteit van de contractswerking en het daaraan ten grondslag
89
liggende autonomiebeginsel in het contractenrecht. Dit houdt in dat de verbindende
kracht van de overeenkomst – de afdwingbaarheid van de gemaakte afspraken – zich
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Zo bepaalt artikel 6:248 lid 1 BW dat een overeenkomst niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke naar de aard van de overeenkomst uit de wet,
gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.
Zie voor een beschrijving van deze beginselen C.E. du Perron, Overeenkomst en derden (diss.
Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1999, p. 9-35 en de daar genoemde literatuur.
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90

uitsluitend over de partijen bij de overeenkomst uitstrekt. Een derde kan wel partij
worden bij de overeenkomst door één van de partijen bij de overeenkomst onder
algemene of bijzondere titel op te volgen of door een derdenbeding te aanvaarden.
Partijopvolging onder algemene titel vindt krachtens de in artikel 3:80 lid 2 BW
gegeven limitatieve opsomming plaats bij erfopvolging, boedelmenging en bij juridische fusie en splitsing. Van opvolging onder bijzondere titel van een van de partijen
bij de overeenkomst is sprake bij contractsoverneming ex artikel 6:159 BW. In
geval van opvolging onder algemene titel gaat de overeenkomst van rechtswege
over en bij opvolging onder bijzondere titel is daarvoor de medewerking van de
wederpartij nodig. Het door de derde aanvaarden van een derdenbeding in de zin van
artikel 6:253 BW maakt hem op grond van artikel 6:254 lid 1 BW partij bij de eerder
door andere partijen gesloten overeenkomst. In dit laatste geval vervangt de derde
dus niet één van de partijen bij de overeenkomst, zoals het geval is bij partijopvolging
onder algemene en bijzondere titel, maar wordt de derde – naast de partijen die de
overeenkomst sloten – partij bij de overeenkomst.
2.4.4

Het derdenbeding en de arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding

In situaties van gelijktijdige pluraliteit van werkgeverschap kan de feitelijke werkgever als belanghebbende derde worden aangemerkt bij de arbeidsovereenkomst van
de contractuele werkgever met de werknemer omdat de werknemer krachtens deze
arbeidsovereenkomst arbeid verricht in de door hem geëxploiteerde onderneming.
Wordt de werknemer ter beschikking gesteld aan de feitelijke werkgever op grond
van een door de feitelijke werkgever met de contractuele werkgever gesloten
opdrachtovereenkomst, dan kan de werknemer op zijn beurt als belanghebbende
derde bij deze overeenkomst worden aangemerkt. De vraag is of de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de contractuele werkgever en de opdrachtovereenkomst tussen de contractuele en de feitelijke werkgever derdenbedingen bevatten

90

Du Perron heeft in zijn dissertatie uitgewerkt dat in bepaalde omstandigheden op grond van het
ongeschreven recht tussen partijen en derden verbintenissen en rechtsplichten kunnen ontstaan.
Die omstandigheden vormen dan betrokkenheidsfactoren die de derdenwerking van de overeenkomst rechtvaardigen. In het algemeen kan echter niet gezegd worden wanneer een derde op deze
wijze contractueel betrokken is en wat daarvan dan de gevolgen zijn. C.E. du Perron, Overeenkomst
en derden (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1999, p. 77-100 (zie hierover ook J.M. van
Slooten, De derde in het sociaal recht (oratie Amsterdam UvA 18 maart 2005), Amsterdam:
Vossiuspers UvA 2005, p. 13/14). Du Perron noemt een derde ook contractueel betrokken wanneer
geschreven recht tot derdenwerking van een overeenkomst leidt. In dat geval heeft volgens Du
Perron een bepaalde betrokkenheidsfactor wettelijke erkenning gevonden. Hij noemt hier onder
meer de “eenheid van de onderneming” als wettelijk erkende betrokkenheidsfactor voor het op
grond van arbeidswetgeving naar derden laten doorwerken van uit de arbeidsovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen. Zie C.E. du Perron, Overeenkomst en derden (diss. Amsterdam
UvA), Deventer: Kluwer 1999, p. 93. Zie met betrekking tot dat laatste tevens de hiervoor reeds
aangehaalde oratie van Koopmans uit 1965 waarin Koopmans voorzag dat de arbeidsovereenkomst als privaatrechtelijk contract in steeds mindere mate het aanknopingspunt zou gaan
vormen voor de toepasselijkheid van wettelijke regelingen die rechtsgevolgen verbinden aan
het verrichten van arbeid. T. Koopmans, Contractueel stippelwerk (oratie Leiden 19 november
1965), Alphen aan den Rijn: Samsom 1965.
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waarop na aanvaarding direct een beroep kan worden gedaan door respectievelijk
de feitelijke werkgever en de werknemer. Daarvoor moeten deze overeenkomsten
voor respectievelijk de feitelijke werkgever en de werknemer het recht scheppen een
prestatie van één van de partijen bij die overeenkomsten te vorderen, of op andere
wijze het recht scheppen jegens één van hen een beroep te doen op de overeenkomst.
In dit kader kan bij een beding ten behoeve van de werknemer in de opdrachtovereenkomst tussen de contractuele werkgever en de feitelijke werkgever met name
worden gedacht aan de in de opdrachtovereenkomst door de opdrachtnemer – de
contractuele werkgever – op zich genomen verplichting loon aan de werknemer te
betalen. Bij een beding ten behoeve van de feitelijke werkgever in de arbeidsovereenkomst tussen de contractuele werkgever en de werknemer kan gedacht worden
aan de verplichting van de werknemer arbeid te verrichten in de onderneming van en
onder het gezag van de feitelijke werkgever.
Het derdenbeding is geregeld in de artikelen 6:253 tot en met 6:256 BW. Artikel 6:253
lid 1 BW bepaalt dat een overeenkomst voor een derde het recht schept een prestatie
van één van de partijen bij de overeenkomst te vorderen of op andere wijze jegens
een van hen een beroep te doen op de overeenkomst indien de overeenkomst een
beding van die strekking inhoudt en de derde dit beding aanvaardt. Waar bij
overeenkomsten doorgaans de ene partij zich verplicht tot een prestatie aan de
andere partij, verplicht het derdenbeding die ene partij zich jegens die andere partij
tot het leveren van een prestatie aan de derde. Die ene partij wordt de belover
(promissor) genoemd en die andere partij de bedinger (stipulator). Het derdenbeding
91
is vormvrij en kan in beginsel iedere inhoud hebben. Het kan bestaan uit een
prestatie in de vorm van een geven, een doen of een laten, maar ook uit iets anders
92
dan een prestatie. Indien dit niet uitdrukkelijk uit de overeenkomst tussen de
bedinger en de belover blijkt, dient de vraag of sprake is van een derdenbeding
te worden beantwoord aan de hand van een uitleg (van de bewoordingen) van de
93
overeenkomst. Het is de vraag of bij deze uitleg dan de Haviltex-maatstaf geldt
94
die de Hoge Raad formuleerde in zijn arrest van 13 maart 1981. In deze situatie zou
deze Haviltex-maatstaf staan voor de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen aan de (bewoordingen van) de overeenkomst en voor wat zij op dat punt redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
Daarbij kan volgens de Hoge Raad ook van belang zijn tot welke maatschappelijke
kringen partijen behoren en welke rechtskennis van partijen mag worden verwacht.
De derde die zich beroept op een derdenbeding is echter geen partij bij de overeenkomst die – in eerste instantie – wordt gesloten door de bedinger en de belover.
Daarom zal, indien partijen de overeenkomst schriftelijk hebben vastgelegd, bij de
beantwoording van de vraag of sprake is van een derdenbeding en wat de inhoud is

91
92
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94
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Vgl. F.A.M. van Dijk, Derdenbeding: de bedoeling van het bedingen, Nieuwsbrief BW 2004, p. 158.
Bijvoorbeeld een ten behoeve van een derde bedongen exoneratie, zoals onder meer wel door een
aannemer ten behoeve van zijn onderaannemer(s) wordt bedongen. Zie Asser-Hartkamp-Sieburgh
6-III* (2010), nr. 564.
Eventueel in combinatie met aanvulling van de inhoud van de overeenkomst conform artikel 6:248
lid 1 BW. Zie Asser-Hartkamp-Sieburgh 6-III* (2010), nr. 566.
HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 m.nt. Brunner (Ermes en Langerwerf/Haviltex).
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van het derdenbeding de tekst van de overeenkomst een belangrijke rol spelen. Dat is
mijns inziens niet alleen het geval indien de derde zich roert, maar ook wanneer de
bedinger en de belover van mening verschillen over de aard en de inhoud van de door
95
hen met betrekking tot de derde gemaakte afspraken.
Het door de derde aanvaarden van het derdenbeding maakt hem op grond van
artikel 6:254 lid 1 BW partij bij de overeenkomst. Op grond van artikel 6:253 lid 3 BW
geschiedt de aanvaarding door de derde door een verklaring gericht tot één van de beide
andere betrokkenen. Of sprake is van aanvaarding door de derde moet worden vastgesteld aan de hand van artikel 3:37 BW. Dat betekent dus dat de aanvaarding door de
derde niet uitdrukkelijk of schriftelijk dient te geschieden, maar ook besloten kan liggen
in één of meer gedragingen van de derde. Vanaf het moment van aanvaarding is de derde
partij bij de overeenkomst tussen de belover en de bedinger en is dus sprake van een
driepartijenovereenkomst. Komt de belover zijn verplichtingen op grond van het derdenbeding niet na dan kan de derde hem aanspreken tot nakoming en schadevergoeding
op grond van artikel 6:74 BW. Naast de derde kan de bedinger de belover aanspreken tot
nakoming van het derdenbeding, tenzij de derde zich verzet tegen een beroep op
96
nakoming jegens de derde door de bedinger bij de belover (artikel 6:256 BW).
Pluraliteit van werkgeverschap en aansprakelijkheid krachtens een derdenbeding
In artikel 7:610 lid 1 BW is de arbeidsovereenkomst gedefinieerd als de overeenkomst
waarbij de ene partij, de werknemer, onder het gezag van de andere partij, de
werkgever, arbeid verricht. Omdat de werknemer de arbeid ook in de onderneming/onder het feitelijke gezag van een opdrachtgever van de werkgever kan
verrichten, is er naar mijn mening niets op tegen dat die opdrachtgever (feitelijke
werkgever) de werknemer als belover direct zou kunnen aanspreken op deze
verplichting. De werknemer is dan op grond van zijn arbeidsovereenkomst met de
contractuele werkgever tot nakoming gehouden jegens de feitelijke werkgever. In
geval van de hiervoor genoemde afspraak in de arbeidsovereenkomst met de
contractuele werkgever waarbij de werknemer zich ertoe verplicht de arbeid te
verrichten bij en onder het gezag van de feitelijke werkgever, kan de feitelijke
werkgever zich mijns inziens rechtstreeks tegenover de werknemer beroepen op
deze door hem in de arbeidsovereenkomst met de contractuele werkgever gedane
‘belofte’. Dat is mijns inziens niet anders wanneer het gaat om de mogelijkheid voor
de werknemer zich rechtstreeks te beroepen op een ten behoeve van hem gemaakt
derdenbeding in de opdrachtovereenkomst van de contractuele werkgever met de
97
feitelijke werkgever. De artikelen 7:400 e.v. BW hebben een regelend karakter.
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Ik leid dit af uit het arrest van de Hoge Raad van 26 mei 2000, NJ 2000, 473 en JAR 2000/151 m.nt.
Van der Heijden (Akzo Nobel Fibers B.V./FNV Bondgenoten), waarin de Hoge Raad overwoog dat
een in een sociaal plan opgenomen beding niet op verschillende wijze zou moeten worden
uitgelegd – de grammaticale uitleg of de uitleg volgens de Haviltex-maatstaf – al naar gelang wie
zich bij een geschil daaromtrent tot de rechter wendt; een partij bij het sociaal plan of een
werknemer die rechten ontleent aan het sociaal plan.
De belover en de bedinger kunnen echter ook overeenkomen dat de bedinger niet de medewerking van de derde nodig heeft indien hij de belover wil aanspreken tot nakoming. Zie AsserHartkamp-Sieburgh 6-III* (2010), nr. 573.
Zie Kamerstukken II 1982/83, 17 779, nr. 3, p. 3.
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Daardoor is mogelijk dat de werknemer zich ten aanzien van de door de feitelijke of
contractuele werkgever jegens hem gedane ‘belofte’ in deze opdrachtovereenkomst
rechtstreeks tegenover de feitelijke of de contractuele werkgever kan beroepen op
nakoming. Als hiervoor gesteld, denk ik bij een derdenbeding ten behoeve van de
werknemer in de opdrachtovereenkomst van de contractuele met de feitelijke werkgever met name aan de door de contractuele werkgever op zich genomen verplichting
(een bepaald bedrag aan) loon aan de werknemer te betalen. De werknemer kan dan
echter uitsluitend de contractuele werkgever – als zijnde de belover – aanspreken op
grond van het derdenbeding. Aangenomen dat de contractuele werkgever de werkgever
van de werknemer is in de zin van Titel 10 Boek 7 BW, zal de werknemer zich dan bij een
beroep op loonbetaling direct op de arbeidsovereenkomst met de contractuele werkgever beroepen (en niet op een ten behoeve van hem gemaakt (loonbetalings)beding in
de opdrachtovereenkomst van zijn contractuele werkgever met de feitelijke werkgever).
Dat kan anders zijn wanneer de contractuele werkgever met de werknemer een lager
loon overeenkwam dan het loon dat hij in de opdrachtovereenkomst met de feitelijke
werkgever beloofde te betalen aan de werknemer en wanneer (naderhand) niet de
contractuele maar de feitelijke werkgever wordt gekwalificeerd als de werkgever van de
98
werknemer ex artikel 7:610 lid 1 BW.
2.5

Europese en (andere) internationale invloeden op het werkgeverschap

Hoewel in of op basis van het VWEU of andere internationale verdragen geen sprake
is van een communautaire of internationale definitie van de arbeidsovereenkomst of
van het begrip werkgever, gaat hiervan wel invloed uit op de wijze waarop het
werkgeverschap in het nationale recht moet worden uitgelegd bij de toepassing van
op deze verdragsbepalingen en richtlijnen gebaseerde arbeidswetgeving. De Europese Unie kent een eigen communautaire rechtsorde die vóórgaat op het nationale recht
99
van de lidstaten. Een Europese definitie van de arbeidsovereenkomst, en daarmee
100
een communautaire duiding van het begrip werkgever, bestaat echter niet. Bij
Europese regels die betrekking hebben op de arbeidsovereenkomst en op het
verrichten van arbeid gaat het om verdragsbepalingen in het VWEU en om op grond
van (de voorgangers van) dit verdrag uitgevaardigde richtlijnen betreffende het vrij
verkeer van werknemers, de sociale politiek (waaronder gelijke behandeling) en de
bevordering van de gemeenschappelijke markt. Bij (andere) internationale verdragen
gaat het om met het verrichten van arbeid verband houdende (elementaire) rechten
van werkenden, of van bepaalde (kwetsbare) groepen van werkenden.

98
99

Zie hierover paragraaf 4.12.3.
HvJ EG 5 februari 1963, zaak 26/62, Jur 1963, p. 8 (Van Gend en Loos) en HvJ EG 15 juli 1964, zaak
6/64, Jur 1964, p. 1199 (Costa/ENEL).
100 Een Europese definitie van de arbeidsovereenkomst zou wel deel kunnen gaan uitmaken van een
nog te ontwikkelen Europees Burgerlijk Wetboek. Gelet echter op de inspanningen die het kostte
het uiteindelijke verdrag van Lissabon (hierna VWEU) door alle lidstaten geratificeerd te krijgen, is
het niet waarschijnlijk dat het daar in de nabije toekomst van zal komen.
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De werkgever in het Europese recht

Het werkgeverschap en het vrij verkeer van werknemers
Bij de uitleg van het begrip werknemer in het kader van het vrij verkeer van
101
werknemers in artikel 45 VWEU heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het begrip
werknemer in deze bepaling een communautaire inhoud heeft en niet verschillend
mag worden uitgelegd naar gelang het nationale recht, omdat het vrije verkeer van
102
werknemers één van de grondbeginselen van de gemeenschap is. Naar het oordeel
van het Hof van Justitie dient “bij de omschrijving van dit begrip (te) worden uitgegaan
van objectieve criteria die, wat de rechten en plichten van betrokkenen betreft,
kenmerkend zijn voor de arbeidsverhouding. Het hoofdkenmerk van de arbeidsverhouding is dat iemand gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens
103
gezag prestaties levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt.” De ‘communautaire werkgever’ zou dan die ‘ander’ zijn voor en onder wiens gezag de werknemer
in de zin van artikel 45 VWEU gedurende een bepaalde tijd prestaties levert tegen
betaling van een vergoeding. Of sprake is van een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding op grond van de nationale wetgeving acht het Hof van Justitie niet relevant bij
de toepassing van artikel 45 VWEU omdat, zoals het Hof van Justitie overwoog in een
104
later arrest, “de aard van de rechtsbetrekking die de werknemer en de werkgever
verbindt niet beslissend (is) voor de bepaling van de hoedanigheid van werknemer in
de zin van het gemeenschapsrecht.” Daardoor vallen ook personen die anders dan op
basis van een arbeidsovereenkomst naar nationaal recht onder gezag en tegen betaling
van een vergoeding prestaties verrichten onder het bereik van artikel 45 VWEU.
Degene voor wie en onder wiens gezag zij die prestaties tegen betaling verrichten,
zou dan op grond van artikel 7:610 lid 1 BW geen werkgever zijn, maar wel als
‘communautaire werkgever’ kunnen worden aangemerkt voor de toepassing van
artikel 45 VWEU. Het communautaire werknemersbegrip bij de toepassing van artikel
45 VWEU wint ook terrein in de jurisprudentie van het Hof van Justitie met betrekking
105
tot de uitleg van gelijke behandelingsrichtlijnen in het kader van de sociale politiek.

101 Artikel 45 VWEU was eerst neergelegd in artikel 48 EEG-Verdrag en vervolgens in artikel 39 EGVerdrag.
102 HvJ EG 3 juli 1986, C-66/85 (Lawrie-Blum) overweging 16. Herhaald in o.a. HvJ EG 13 april 2000,
NJ 2000, 543 (Lehtonen) overweging 45 en HvJ EG 30 maart 2006, NJ 2007, 479 (Mattern en
Cikotic) overweging 18.
103 HvJ EG 3 juli 1986, C-66/85 (Lawrie-Blum) overweging 17.
104 HvJ EG 26 november 1998, NJ 1999, 522 (Birden).
105 In recente arresten naar aanleiding van prejudiciële vragen met betrekking tot de uitleg van
richtlijnen inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen heeft het Hof van Justitie
eveneens overwogen dat het begrip werknemer een communautaire betekenis heeft en dat in dat
kader onder werknemer dient te worden verstaan iemand die gedurende een bepaalde tijd voor
een ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt.
Het Hof van Justitie verwees hierbij uitdrukkelijk naar de hiervoor aangehaalde arresten waarin hij
dit werknemersbegrip voor de toepassing van artikel 45 VWEU introduceerde. Op grond hiervan
constateer ik voorzichtig dat het (communautaire) werknemersbegrip in de zin van artikel 45
VWEU ook een rol zou kunnen gaan spelen bij de uitleg van op andere grondslagen in het VWEU
uitgevaardigde richtlijnen. Zie HvJ EG 13 januari 2004, NJ 2005, 48 en JAR 2004/70 (Allonby/
Accrington & Rossendale College e.a.) overweging 67, HvJ EG 20 september 2007, NJ 2008, 50
(Kiiski) overweging 25 en HvJ EU 11 november 2010, JAR 2011/24 (Danosa/LKB Lïzings SIA)
overweging 39.
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Het werkgeverschap in het kader van de sociale politiek en de bevordering
van de interne markt
106
Op grond van artikel 153 VWEU is de Europese Unie bevoegd richtlijnen uit te
vaardigen ter aanvulling op en ter ondersteuning van de in Titel X VWEU opgenomen
107
sociale politiek van de lidstaten. De sociale politiek heeft als doel: “de bevordering
van de werkgelegenheid, de gestage verbetering van de levensomstandigheden en de
arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van
de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een adequate sociale bescherming,
de sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen om een duurzaam
108
hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting.”
Ter ondersteuning van dit doel kan de Europese wetgever onder meer richtlijnen
uitvaardigen die (i) betrekking hebben op de feitelijke inrichting van de arbeid en (ii)
op de contractuele relatie tussen de werkgever en de werknemer. Tot die eerste
categorie behoren de onder a, e, f en i en j onder artikel 153 lid 1 VWEU genoemde
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemer op de werkvloer,
de informatie en raadpleging van werknemers, medezeggenschap en andere wijzen
van collectieve belangenbehartiging van werkgevers en werknemers en op gelijke
behandeling. Tot de tweede categorie behoren de onder artikel 153 lid 1 sub b en d
VWEU genoemde arbeidsvoorwaarden en de bescherming van werknemers bij
beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Sinds het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw is door de Europese
wetgever binnen beide categorieën een groot aantal richtlijnen uitgevaardigd. Richtlijnen met voorschriften op het gebied van de feitelijke inrichting van de arbeid
werden meestal gebaseerd op de in Titel X VWEU opgenomen sociale politiek. In
richtlijnen met voorschriften die verband houden met de contractuele relatie tussen
109
de werkgever en de werknemer wordt veelal gerefereerd aan artikel 115 VWEU. Dit
artikel geeft de Europese wetgever een meer algemeen geformuleerde bevoegdheid
tot het uitvaardigen van richtlijnen voor de onderlinge aanpassing van wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die rechtstreeks van invloed zijn
op de instelling of de werking van de interne markt. In richtlijnen die betrekking
hebben op de inrichting van de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer

106 Voorheen artikel 137 EG Verdrag en artikel 118 EEG Verdrag.
107 De voorganger van artikel 153 VWEU werd met het Verdrag van Amsterdam (1999) opgenomen in
artikel 137 van het EG Verdrag. Daarvoor werden maatregelen in het kader van het sociaal beleid
van de Europese Unie, waaronder de harmonisatie van het arbeidsrecht van de lidstaten, genomen
op basis van meer algemene rechtsgrondslagen in het kader van de bevordering van de gemeenschappelijke markt, nu opgenomen in artikel 115 en 352 VWEU (voorheen artikel 94 en artikel 308
EG-Verdrag). Dit gebeurt overigens nog steeds. Zo wordt ook in de laatste versie van de Richtlijn
overgang van onderneming uit 2001 nog verwezen naar artikel 94 EG-Verdrag (artikel 115 VWEU).
108 Artikel 151 VWEU. In de derde alinea van artikel 151 VWEU is bepaald dat dit doel onder meer zal
worden bereikt door de werking van de interne markt waardoor de harmonisatie van de sociale
stelsels in de lidstaten wordt bevorderd en door het nader tot elkaar brengen van wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen.
109 Voorheen artikel 94 EG Verdrag en artikel 100 EEG Verdrag.
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wordt voor de invulling van het werkgeverschap verwezen naar het nationale arbeids110
recht. In deze categorie richtlijnen is de werkgever dan dezelfde als de civielrechtelijke werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW. Datzelfde geldt voor de uit de sociale dialoog
111
voortgekomen kaderrichtlijnen, de richtlijn betreffende de informatie en raadpleging
112
113
van werknemers en de richtlijn betreffende uitzendarbeid. In richtlijnen met
voorschriften op het gebied van de feitelijke inrichting van de arbeid, van gelijke
114
115
behandeling en van de organisatie van arbeidstijd worden de daarin gehanteerde
begrippen werknemer en werkgever toegelicht noch gedefinieerd.
116

Alleen de Arbo-kaderrichtlijn
bevat een eigen definitie van wat onder
werkgever wordt verstaan. Deze definitie van werkgever sluit weliswaar aan bij
het werkgeverschap ex artikel 7:610 lid 1 BW, maar is daardoor wel beperkter van
opzet dan de definitie van werkgever in de Arbeidsomstandighedenwet en de
117
118
Arbeidstijdenwet. In een aanvullende richtlijn worden echter ter bevordering
110 Zie Richtlijn 75/129/EEG van 17 februari 1975 (betreffende de aanpassing van de wetgevingen van
de lidstaten inzake collectief ontslag ) gewijzigd bij Richtlijn 92/56/EEG van 24 juni 1992 en
vervangen door Richtlijn 98/59/EG van 20 juli 1998, Richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 1977
(inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende het behoud van
de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen
daarvan) vervangen door Richtlijn 98/50/EG van 29 juni 1998 en daarna door Richtlijn 2001/23/EG
van 12 maart 2001, Richtlijn 80/987/EEG van 20 oktober 1980 (betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie
van de werkgever) gewijzigd in Richtlijn 2002/74/EG en Richtlijn 91/533/EEG van 14 oktober 1991
(betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden
die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn).
111 O.a. Richtlijn 96/34/EG van 3 juni 1996 (betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV
gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof) en Richtlijn 1999/70/EG van 28 juni 1999
(betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd).
112 Richtlijn 2002/14/EG van 11 maart 2002 (inzake de vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap).
113 Richtlijn 2008/104/EG van 19 november 2008 (betreffende uitzendarbeid). Zie hierover paragraaf 4.6.
114 Richtlijn 75/117/EEG van 10 februari 1975 (betreffende het nader tot elkaar brengen van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor
mannelijke en vrouwelijke werknemers), Richtlijn 76/207/EEG van 9 februari 1976 (betreffende de
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien
van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien
van de arbeidsvoorwaarden) vervangen door Richtlijn 2002/73/EG van 23 september 2002,
Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 (houdende toepassing van het beginsel van gelijke
behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming) en Richtlijn 2000/78/EG van
27 november 2000 (tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en
beroep (in het kader van de bestrijding van discriminatie wegens godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid)).
115 Richtlijn 93/104/EG van 23 november 1993 (betreffende een aantal aspecten van de organisatie
van de arbeidstijd). Gewijzigd bij Richtlijn 2000/34/EG van 22 juni 2000 en vervangen door
Richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003.
116 Richtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989 (betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het
werk). Veelal aangeduid als Arbo-kaderrichtlijn.
117 In de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet wordt als werkgever aangemerkt de
eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht, ongeacht of
de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met deze eigenaar of exploitant.
118 Richtlijn 91/383/EEG van 25 juni 1991 ter aanvulling van de maatregelen ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van de werknemers met arbeidsbetrekkingen voor bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen.
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van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van uitzendwerknemers
verplichtingen gelegd op de inlenende “onderneming en/of vestiging” wanneer
sprake is van “uitzendarbeid-betrekkingen”. Van een uitzendarbeid-betrekking in
de zin van deze richtlijn is sprake wanneer de werknemer aan een inlenende
onderneming en/of vestiging ter beschikking wordt gesteld om voor en onder
119
toezicht van deze onderneming en/of vestiging te werken.
Dat in richtlijnen in het kader van de sociale politiek ten aanzien van de invulling van
het werkgeversbegrip wordt aangesloten bij de nationale wetgeving van de lidstaat
correspondeert met het in artikel 151 VWEU en in artikel 153 VWEU bepaalde.
Volgens de tweede alinea van artikel 151 VWEU moet bij het nemen van maatregelen
in het kader van de sociale politiek rekening worden gehouden met de verscheidenheid van de nationale gebruiken, met name op het gebied van contractuele betrek120
kingen, en artikel 153 lid 2 sub b VWEU schrijft voor dat deze maatregelen worden
genomen in de vorm van richtlijnen waarin minimumvoorschriften worden vastgesteld met inachtneming van de in de lidstaten bestaande omstandigheden en
121
technische voorschriften. Doordat de lidstaten de richtlijnen in hun eigen nationale
wettelijke systeem implementeren, is geen communautair arbeidsrechtelijk systeem
ontstaan met eigen definities van de begrippen werknemer, werkgever en arbeidsovereenkomst. Dat impliceert niet dat deze richtlijnen geen enkele invloed hebben op
wie voor de toepassing van de daarin neergelegde voorschriften moet worden
beschouwd als ‘werkgever’ in het nationale recht van de lidstaat. De richtlijn is
voor elke lidstaat verbindend ten aanzien van het daarmee beoogde resultaat en de
nationale rechter moet het recht van de lidstaat zoveel mogelijk uitleggen en
122
toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn. Staat het
nationale werkgeversbegrip in de weg aan het doel van de richtlijn, dan zou de
lidstaat niet hebben voldaan aan zijn implementatieverplichting. Of dit het geval is, is
een vraag van rechterlijke uitleg. De nationale rechter moet het werkgeversbegrip

119 Zie hierover ook paragraaf 3.2.1.
120 Artikel 288 VWEU (voorheen artikel 249 EG-Verdrag) bepaalt voorts dat het aan de lidstaten is de
vorm en middelen te kiezen waarin en waarmee de voorschriften uit de Richtlijn in nationale weten regelgeving worden omgezet.
121 Het staat de lidstaten vrij maatregelen met een hogere graad van bescherming te handhaven of in
te voeren, mits deze verenigbaar zijn met Europees recht (Artikel 153 lid 4 VWEU). Zo werd in
Nederland bij de implementatie van Richtlijn 91/533 betreffende de informatieplicht van de
werkgever in artikel 7:655 lid 6 BW deze informatieplicht eveneens van toepassing verklaard op
een voorovereenkomst of een andere overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst waarbij de ene
partij zich als natuurlijk persoon verbindt voor een andere partij tegen beloning arbeid te
verrichten, tenzij de overeenkomst wordt aangegaan in beroep of bedrijf. Ook het werkgeveren werknemersbegrip in bijvoorbeeld de WAV is aanzienlijk ruimer dan het werkgever- en
werknemersbegrip als gedefinieerd in de sanctierichtlijn illegaal verblijvende derdelanders.
122 De plicht tot richtlijnconforme interpretatie door de nationale rechter geldt bij de uitleg van de
nationale implementatiewetgeving, maar ook wetgeving die niet ter uitvoering van de betrokken
richtlijn is opgesteld moet door de nationale rechter zoveel mogelijk richtlijnconform worden
uitgelegd. Zie HvJ EG 13 november 1990, NJ 1993, 163 (Marleasing SA/La Comercial Internacional
de Alimentacion SA). Zie over de wijze waarop deze verplichting de uitleg en toepassing van het
Nederlandse burgerlijk recht heeft beïnvloed, M.H. Wissink, Richtlijnconforme interpretatie van
burgerlijk recht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2001. Zie ook J.M. Prinssen, Doorwerking van
Europees recht. De verhouding tussen directe werking, conforme interpretatie en overheidsaansprakelijkheid (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2004.
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verdrags- of richtlijnconform uitleggen. Het Hof van Justitie is bevoegd in een
prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de uitleg van op het verrichten van
arbeid of de inrichting van de arbeidsovereenkomst betrekking hebbende bepalingen
123
in het VWEU en de op basis daarvan uitgevaardigde richtlijnen. Sinds 2002 heeft
het Hof van Justitie zich een enkele maal uitgelaten over de wijze waarop het
nationale werkgeversbegrip in de betrokken lidstaat zich verhoudt tot het doel van
124
enkele van de hiervoor aangehaalde richtlijnen. In Nederland leidde dat tot de
uitbreiding van het werkgeversbegrip ex artikel 7:663 BW bij overgang van onder125
neming.
2.5.2

De werkgever in internationale (grondrechten)verdragen

In internationale verdragen zijn afspraken gemaakt die verband houden met het
verrichten van arbeid. Deze verdragen bevatten in de meeste gevallen een opdracht
aan de verdragsluitende staat om bepaalde elementaire rechten van werkenden of
van bepaalde kwetsbare categorieën van werkenden te waarborgen. Dergelijke met
het verrichten van arbeid verband houdende grondrechten komen voor in het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), het Europees
Sociaal Handvest (ESH) en in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale
en culturele rechten (IVESCR). Veel van de in de hiervoor genoemde verdragen
opgenomen met het verrichten van arbeid verband houdende grondrechten zijn
eveneens opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat
126
dezelfde rechtskracht heeft als het VWEU. Hierdoor zijn de Europese instellingen
verplicht deze grondrechten te waarborgen bij het uitoefenen van hun bevoegdheden
op grond van het VWEU en moeten de lidstaten deze grondrechten waarborgen bij
het toepassen van Europese regelgeving. Een andere bron van invloed vormen de
verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een
organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met arbeidsvraagstukken
en sociaal beleid. Door de IAO worden in verdragen en aanbevelingen arbeidsnormen
vastgelegd op het gebied van vakbondsrechten en het bevorderen van de sociale
dialoog tussen werkgevers, werknemers en de overheid; werkgelegenheidsbeleid
(voor mannen en voor vrouwen); uitzending en sociale zekerheid. Omdat de verdragsluitende staat zich in deze verdragen heeft verplicht de – onder meer – in
deze verdragen opgenomen grondrechten van werkenden te waarborgen en deze
grondrechten veelal een universeel karakter hebben, zijn in deze verdragen geen
123 Artikel 267 VWEU.
124 Zie HvJ EG 17 september 2002, JAR 2002/262 (Lawrence e.a./Regent Office Care Ltd. e.a.) in het
kader van de toepassing van bepalingen inzake gelijke beloning bij gelijke of gelijkwaardige arbeid
door mannen en vrouwen (zie ook HvJ EG 13 januari 2004, NJ 2005, 48 en JAR 2004/70 (Allonby/
Accrington & Rossendale College e.a.), HvJ EG 10 september 2009, JAR 2009/252 (Akavan
Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a./Fujitsu Siemens Computers Oy) in het kader van de richtlijn
betreffende de aanpassing van de wetgeving van de lidstaten inzake collectief ontslag (het laatste
arrest komt nader aan de orde in paragraaf 3.4.5) en HvJ EU 21 oktober 2010, NJ 2010, 576 m.nt.
Mok en JAR 2010/298 (Albron/FNV en Roest) in het kader van de Richtlijn overgang van
onderneming.
125 HvJ EU 21 oktober 2010, NJ 2010, 576 m.nt. Mok en JAR 2010/298 (Albron/FNV en Roest). Dit arrest
komt nader aan de orde in hoofdstuk 5.
126 Artikel 6 lid 1 VWEU.
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definities opgenomen van wat voor de toepassing van het verdrag onder arbeidsovereenkomst of werkgever moet worden verstaan.
De in internationale verdragen opgenomen grondrechten en arbeidsnormen hebben
in beginsel geen directe invloed op de individuele arbeidsovereenkomst omdat deze
eerst moeten worden omgezet in nationale (arbeids)wetgeving. Wanneer een verdragsbepaling zich daarvoor leent, is het echter mogelijk dat hierop een rechtstreeks
beroep kan worden gedaan binnen de individuele arbeidsovereenkomst. In dat
geval werkt de verdragsbepaling door in het nationale arbeidsrecht. In een enkel
geval brengt dit mee dat de in de rechtstreeks werkende verdragsbepaling neergelegde arbeidsrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen tegenover een ander
dan de werkgever op grond van het nationale arbeidsrecht. De doorwerking van de
arbeidsrechtelijke verdragsbepaling leidt dan tot pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid. Een voorbeeld hiervan vormt artikel 6 ESH. Artikel 6 aanhef en lid 4
ESH, dat het stakingsrecht van werknemers erkent in geval van een “belangengeschil”
met de werkgever dat zich leent voor een oplossing door “collectieve onderhandelin127
gen”, is een rechtstreeks werkende verdragsbepaling. Elke vorm van onderhandelen tussen werkgevers en werknemers(verenigingen), gericht op het oplossen
van een probleem van gezamenlijk belang op het gebied van de arbeidsvoorwaarden
kan, ongeacht de aard van dat probleem, als collectief onderhandelen in de zin van
artikel 6 ESH worden geduid. De ruime invulling van de begrippen collectieve
onderhandelingen en belangengeschil in dit artikel heeft als gevolg dat het recht op
staking van werknemers niet slechts van toepassing is bij door de werkgever naar
nationaal arbeidsrecht (voor)genomen besluiten die een belangengeschil opleveren.
Daardoor kan voor werknemers eveneens een recht op staken bestaan naar aanleiding van door een andere partij dan de werkgever, zoals de overheid of de moeder- of
een andere groepsmaatschappij, (voor)genomen besluiten die leiden tot een belangenschil.
2.6

Conclusie

Aan de definitie van artikel 7:610 lid 1 BW die de toegangspoort vormt van de regeling
van de arbeidsovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW ligt het uitgangspunt ten grondslag dat de werknemer zich heeft verbonden met de eigenaar of exploitant van de
onderneming waarin hij de arbeid verricht. Als gevolg van de door de economische en
maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen eeuw gewijzigde rollen van de
werkgever en de werknemer binnen de arbeidsovereenkomst sluit dit uitgangspunt
in verschillende situaties niet meer aan bij de realiteit. Dat de werknemer de arbeid
verricht onder het feitelijke gezag van de werkgever in de door de werkgever geëxploiteerde onderneming, voldoet niet meer als aanknopingspunt voor het bestaan van
een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Ook de omstandigheid, dat met de werknemer contractuele afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de arbeid wordt
verricht of over de organisatie van de arbeid, kan meebrengen dat sprake is van in een
gezagsverhouding verrichte arbeid.
127 Zie HR 30 mei 1986, NJ 1986, 688 m.nt. Stein (NS/Vervoersbonden).
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In het algemene vermogens- en verbintenissenrecht zijn partijen vrij in zowel
het bepalen van de inhoud van de overeenkomst als in de keuze met wie zij de
overeenkomst aangaan. In beginsel kunnen uitsluitend zij die partij zijn bij de
overeenkomst worden gehouden tot nakoming hiervan. Voor de afdwingbaarheid
van verplichtingen uit een overeenkomst bij een derde is in het algemene vermogensen verbintenissenrecht altijd de medewerking van de derde nodig. Ook de arbeidsovereenkomst komt als overeenkomst in de zin van het BW tot stand na aanbod en
aanvaarding door partijen. Partijen zijn in beginsel vrij in de keuze een overeenkomst
die strekt tot het verrichten van werk contractueel anders in te richten dan een
arbeidsovereenkomst. Het dwingendrechtelijke karakter van artikel 7:610 lid 1 BW
kan echter meebrengen dat een relatie of rechtsverhouding, voorbijgaand aan de door
partijen gemaakte contractuele afspraken, wordt gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst of juist niet. Dat is aan de orde wanneer de gemaakte afspraken bij het
aangaan van de overeenkomst niet overeenstemmen met de wijze waarop hieraan
vervolgens feitelijk uitvoering is gegeven. Wezen gaat voor schijn in het arbeidsovereenkomstenrecht. Voldoet in deze situatie een relatie of rechtsverhouding aan de
definitie van artikel 7:610 lid 1 BW dan wordt deze relatie of rechtsverhouding
gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. In dat geval is de partij die als gevolg
hiervan heeft te gelden als de werkgever, verplicht de voorschriften uit Titel 10 Boek 7
BW in acht te nemen jegens de werknemer.
In dit verband zijn tevens op de arbeidsovereenkomst betrekking hebbende bepalingen in of op basis van internationale verdragen relevant. Het gaat daarbij met name
om op de arbeidsovereenkomst en het verrichten van arbeid betrekking hebbende
bepalingen in en op basis van het VWEU. Hoewel in het communautaire recht
geen definitie bestaat van wie als werkgever gehouden is tot nakoming van op de
arbeidsovereenkomst betrekking hebbende voorschriften in of op basis van het
VWEU, gaat hiervan wel een indirecte invloed uit op de duiding van de werkgever
in het nationale recht. Staat het nationale werkgeversbegrip in de weg aan het met
een verdragsbepaling (of een op basis daarvan uitgevaardigde richtlijn) beoogde doel,
dan moet de nationale rechter het begrip werkgever in de betrokken nationale
regeling verdrags- of richtlijnconform uitleggen. Daardoor bestaat de mogelijkheid
dat voor de toepassing van een verdragsbepaling of een in de nationale wetgeving
geïmplementeerde richtlijn een andere partij naast, of in plaats van de werkgever ex
artikel 7:610 lid 1 BW gehouden wordt tot nakoming van de in een verdragsbepaling
of richtlijn neergelegde arbeidsrechtelijke verplichting.
Wanneer bij gelijktijdige pluraliteit van werkgeverschap de contractuele werkgever
wordt gekwalificeerd als werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW, is tussen de werknemer
en de feitelijke werkgever sprake van een feitelijke relatie. Op grond van het algemene
vermogens- en verbintenissenrecht (artikel 6:217 lid 1 jo. 3:33 BW) komt in deze
situatie tussen de contractuele werkgever en de werknemer een arbeidsovereenkomst tot stand wanneer het door de werknemer gaan verrichten van arbeid voor en
in de onderneming van de feitelijke werkgever het rechtsgevolg is dat door hen wordt
beoogd met de door hen aangegane overeenkomst. Dat slechts sprake is van een
feitelijke relatie tussen de werknemer en de feitelijke werkgever levert spanning op
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bij de toepassing van in Titel 10 Boek 7 BW neergelegde voorschriften die betrekking
hebben op de door de werknemer in de onderneming van de werkgever verrichte
arbeid. Arbeidsrechtelijke bescherming in of op basis van deze voorschriften heeft
niet het daarmee beoogde effect wanneer de werkgever een ander is dan de eigenaar
of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht. In
paragraaf 2.4.2 stelde ik dat in de situatie waarin de werknemer een (arbeids)overeenkomst aangaat met een contractuele werkgever die niet de eigenaar of exploitant is
van de onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht, een verzwaarde
informatieverplichting jegens de werknemer kan worden aangenomen wanneer
aan de arbeidsovereenkomst met de contractuele werkgever voor de werknemer
nadelen zijn verbonden die niet aan de orde zouden zijn geweest wanneer de
arbeidsovereenkomst was aangegaan (of blijven bestaan) met die feitelijke werkgever.
Vanuit algemeen vermogens- en verbintenissenrechtelijk oogpunt zou dan ondanks
deze nadelen voor de werknemer toch een ‘arbeidsovereenkomst’ tot stand komen
met de contractuele werkgever wanneer de werknemer over deze nadelen werd
geïnformeerd. Dat impliceert echter niet dat daarmee tevens een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW bestaat tussen de contractuele werkgever en de
werknemer.
Ik acht denkbaar dat bij de kwalificatie van de werkgever in situaties waarin deze een
ander is dan de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de
arbeid verricht, op een zelfde wijze als bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst
betekenis toekomt aan wat partijen in werkelijkheid hebben beoogd (blijkens de
wijze waarop zij feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de door hen gemaakte
contractuele afspraken). Hoewel werkgever en werknemer als partijen vrij zijn in
de keuze met wie zij een overeenkomst aangaan, brengt het dwingendrechtelijke
karakter van artikel 7:610 lid 1 BW mijns inziens mee dat wezen ook voor schijn dient
te gaan bij de kwalificatie van de werkgever in de zin van dit artikel. Dat betekent dat
sprake is van een begrensde contractsvrijheid ten aanzien van het bij overeenkomst
aanwijzen van de werkgever als partij bij de arbeidsovereenkomst in situaties waarin
deze een ander is dan de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de
werknemer de arbeid verricht. Begrensd omdat door de contractuele afspraken kan
worden heengekeken wanneer uit de wijze waarop uitvoering is gegeven aan deze
overeenkomst volgt dat partijen niet werkelijk beoogden dat een arbeidsovereenkomst tot stand zou komen met deze contractuele werkgever. Contractsvrijheid
omdat bij de kwalificatie van de werkgever als partij bij de arbeidsovereenkomst in
beginsel wordt aangeknoopt bij de in dat kader door partijen gemaakte contractuele
afspraken. Op de voet van de in paragraaf 2.3.4 besproken ‘kwalificatie-arresten’ zou
de contractuele werkgever gelden als de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW, wanneer
zijn rol bij de totstandkoming en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis heeft om aan te kunnen nemen
dat partijen werkelijk hebben beoogd dat een arbeidsovereenkomst met de contractuele werkgever tot stand zou komen. In situaties waarin het werkgeverschap
van de contractuele werkgever een dergelijke zelfstandige en inhoudelijke betekenis
niet heeft, zou de rechter, ondanks de met de contractuele werkgever gesloten
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Conclusie

2.6

‘arbeidsovereenkomst’, kunnen oordelen dat een arbeidsovereenkomst bestaat met
de feitelijke werkgever. Gelet op de sociaal-economisch zwakkere positie van de
werknemer tegenover de (contractuele en feitelijke) werkgever en op het feit dat de
compensatie van deze ongelijke positie de grondslag vormt van het arbeidsovereenkomstenrecht, zou daarbij de omstandigheid dat de werknemer goed geïnformeerd
akkoord ging met de ‘arbeidsovereenkomst’ met de contractuele werkgever niet tot
een andere uitkomst mogen leiden.
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3
Werkgeverschap en
-aansprakelijkheid in het
publieke arbeidsrecht
3.1

Inleiding

Buiten Titel 10 Boek 7 BW zijn in publiekrechtelijke wet- en regelgeving voorschriften
opgenomen die betrekking hebben op de invulling of uitvoering van bepaalde aspecten
van de arbeidsovereenkomst en die door de werkgever jegens de werknemer in acht
moeten worden genomen. Het gaat daarbij om de Arbeidsomstandigheden- en
Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet arbeid en zorg, de Wet
aanpassing arbeidsduur, het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945, de
Wet melding collectief ontslag en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
Soms wordt in deze publiekrechtelijke arbeidswet- en regelgeving, wat
het werkgeversbegrip betreft, aangeknoopt bij het civiele werkgeversbegrip uit artikel
7:610 lid 1 BW, soms worden eigen definities gehanteerd van – onder meer – wie als
werkgever in de desbetreffende wet of regeling wordt aangemerkt en als zodanig
tegenover de werknemer gehouden is tot nakoming van de in die wet of regeling
neergelegde voorschriften.
In dit hoofdstuk analyseer ik aan de hand van de historie en de doelstellingen van deze
wet- en regelgeving op welke gronden de wetgever tot het in elk van deze regelingen
gehanteerde werkgeversbegrip kwam. Daarbij zal blijken dat in de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen een materieel werkgeversbegrip wordt gehanteerd, terwijl in de andere hiervoor genoemde
arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving uitsluitend de civielrechtelijke werkgever verantwoordelijk is voor de naleving van de op basis van die wet- en regelgeving voor de
werkgever geldende verplichtingen.
3.2

Arbeidsomstandighedenrecht

Zowel de Arbeidsomstandighedenwet als de Arbeidstijdenwet beoogt de veiligheid,
de gezondheid en het welzijn van werknemers in verband met de arbeid te bevorderen voor zover deze factoren kunnen worden beïnvloed door de deelname aan het
arbeidsproces. De arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenwetgeving maakten een
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1

vergelijkbare historische ontwikkeling door. De respectievelijk aan de Arbeidsom2
standighedenwet en Arbeidstijdenwet ten grondslag liggende Veiligheidswet 1934
3
en Arbeidswet 1919 bevatten geen verplichtingen voor de ‘werkgever’ op het gebied
van de veiligheid en arbeids- en rusttijden van de ‘werknemer’, maar voor het hoofd
of de bestuurder van een onderneming jegens de in de onderneming werkzame
4
personen. Uit de structuur van de veiligheids- en arbeidswetten volgde dat onder het
hoofd of de bestuurder van de onderneming diende te worden verstaan de natuurlijke
persoon die de onderneming in stand hield, dan wel de natuurlijke persoon die
5
eigenaar was van de rechtspersoon die de onderneming in stand hield. De voorschriften uit de veiligheids- en arbeidswetten dienden derhalve ten behoeve van alle
in de onderneming werkzame personen te worden nageleefd door de natuurlijke
persoon die de onderneming in stand hield, dan wel door de natuurlijke persoon die
eigenaar was van de rechtspersoon die de onderneming in stand hield. Daarbij werd
geen onderscheid gemaakt tussen eigen werknemers en personen die uit anderen
hoofde werkzaam waren in de onderneming.
De keuze voor een meer privaatrechtelijke invulling van de arbeidsomstandighedenwetgeving in de Arbeidsomstandighedenwet 1980 vormde de aanleiding voor het
aanknopen bij de begrippen werkgever en werknemer, zij het met eigen definities.
Deze definities werden later één op één overgenomen in de Arbeidstijdenwet. Hoewel
het civielrechtelijke werkgeverschap uit Titel 10 Boek 7 BW het uitgangspunt vormt,

1
2

3

4

5
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Zie voor een historisch overzicht van de ontwikkeling van het arbeidsomstandighedenrecht A.J.C.M.
Geers, Recht en humanisering van de arbeid (diss. Maastricht), Deventer: Kluwer 1988, p. 17-105.
De Veiligheidswet 1934 was de vervanger van de (eerste) Veiligheidswet uit 1895. De veiligheidswetten bevatten definities en regelingen met betrekking tot aansprakelijkheid, opsporing en
bevoegdheden van de Arbeidsinspectie en een strafbaarstelling. In de veiligheidswetten werden
geen verplichtingen op ‘de werkgever’ gelegd maar op het “hoofd of de bestuurder van een bedrijf
of een onderneming” (Veiligheidswet 1895) of op het “hoofd of de bestuurder van een onderneming” (Veiligheidswet 1934). Evenmin werd het begrip werknemer gehanteerd. In plaats daarvan
werd gesproken over in de onderneming werkzame personen en door hen “in of voor eenig bedrijf
in fabrieken en werkplaatsen” verrichte arbeid.
De eerste wettelijke regeling waarin regels werden gesteld over de arbeidstijden van werknemers was de Arbeidswet 1889. Daarvoor werd in het zogenoemde ‘Kinderwetje van Van Houten’
van 19 september 1874 al verboden om kinderen beneden twaalf jaren in dienst te nemen of in
dienst te hebben om hen te laten werken in fabrieken (het verbod was niet van toepassing op
“huisselijke en persoonlijke diensten en op veldarbeid”). De Arbeidswet 1919 was anders dan de
Arbeidswet 1889, die alleen betrekking had op vrouwen en jeugdigen, van toepassing op alle in
een onderneming werkzame personen.
Overigens werd tijdens de parlementaire behandeling van de Arbeidswet 1889 wel enkele malen
de term werkgever gebruikt als alternatief voor hoofd of bestuurder van een bedrijf of een
onderneming (Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 1888-1889, 53.4, p. 13) en op grond
van artikel 75 jo. 74 lid 2 Arbeidswet 1919 was naast het hoofd of de bestuurder van de
onderneming het “opzichthoudend” personeel aansprakelijk voor de naleving van bepalingen
uit deze wet voor zover dit personeel door het hoofd of bestuurder met de zorg voor de naleving
van deze bepalingen uit deze wet was belast.
Tijdens de parlementaire behandeling van de Arbeidswet 1889 werd in het kader van de
strafbaarstelling van het hoofd of de bestuurder gesproken over “zijn bedrijf” en wordt hij even
later aangeduid als “de fabrikant of de baas”. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen 18881889, 53.28. Verder bepaalde artikel 74 lid 2 Arbeidswet 1919 in het kader van de aansprakelijkheid
voor de naleving van deze wet dat het hoofd of de bestuurder verplicht was ervoor te zorgen dat in
“zijne onderneming” geen arbeid werd verricht in strijd met het in die wet bepaalde. Ook in de
artikelen 67 en 73 Arbeidswet 1919 wordt gesproken over “zijne onderneming”.
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wordt ij het ter beschikking stellen van werknemers de inlener en niet de uitlener
als werkgever aangemerkt. Wordt de werknemer door zijn civielrechtelijke werkgever
ter beschikking gesteld aan een opdrachtgever om aldaar gebruikelijke werkzaamheden te verrichten, dan is die opdrachtgever werkgever in de zin van de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet en uit dien hoofde aansprakelijk voor de
arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van de door hem ingeleende werknemer. Het hebben van feitelijke zeggenschap over de door de werknemer verrichte
arbeid, en daarmee op de arbeidsomstandigheden en -tijden van de werknemer, is van
doorslaggevende betekenis bij het werkgeverschap in de Arbeidsomstandigheden- en
Arbeidstijdenwet.
3.2.1

De werkgever in de Arbeidsomstandighedenwet

De werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet is op grond van artikel 1
lid 1 sub a onder 1 van die wet degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst (of publiekrechtelijke aanstelling) gehouden is tot het verrichten van arbeid.
De verplichting tot het verrichten van arbeid moet dus voortvloeien uit een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Voorts bepaalt dit eerste lid dat bij het ter beschikking stellen van werknemers niet de uitlener, maar de inlener van de werknemer
werkgever is in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet indien de ingeleende
werknemer bij de inlener arbeid verricht die deze gewoonlijk doet verrichten. In
artikel 1 lid 2 onder a sub 1 is bepaald dat ook wanneer de arbeid wordt verricht door
een persoon die geen werknemer is in de zin van Titel 10 Boek 7 BW, degene die deze
persoon onder zijn gezag arbeid laat verrichten werkgever is in de zin van de
Arbeidsomstandighedenwet. Bij dergelijke personen kan worden gedacht aan stagi6
aires en vrijwilligers. Deze definities van de werkgever en de werknemer voor de
toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet waren dezelfde als in de Arbeidsom7
standighedenwet 1980 waarin deze definities werden geïntroduceerd.
Tijdens de parlementaire behandeling van de Arbeidsomstandighedenwet 1980 zijn
de in deze wet geïntroduceerde definities van werkgever en werknemer in de zin van
deze wet uitvoerig aan de orde geweest. In de memorie van toelichting bij de
Arbeidsomstandighedenwet 1980 werd meegedeeld dat de hiervoor beschreven in
de veiligheidswetten gehanteerde terminologie werd verlaten omdat men wilde
aanknopen bij de “inmiddels gangbaar geworden” begrippen werkgever en werk8
nemer. Als werkgever moest worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon die
de onderneming in stand houdt en die een ander op grond van een arbeidsovereenkomst (dan wel uit hoofde van een publiekrechtelijke aanstelling) in dienst heeft. De
wetgever achtte het echter noodzakelijk dit werkgeversbegrip voor de toepassing van
de Arbeidsomstandighedenwet uit te breiden omdat daar twee (destijds nog) kleine

6

7
8

Kamerstukken II 1997/98, 25 879, nr. 3, p. 35. Voorts kan op grond van het tweede lid van dit artikel
in bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen mede als werkgever worden
beschouwd degene die, ook al is er geen arbeidsovereenkomst, een ander niet onder zijn gezag
arbeid in een woning doet verrichten.
Aldus de regering in de memorie van toelichting. Kamerstukken II 1997/98, 25 879, nr. 3, p. 35.
Kamerstukken II 1976/77, 14 497, nr. 3, p. 20.
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categorieën van voor de werkgever werkzame personen buiten vielen. De eerste
categorie bestond uit werknemers die door hun werkgever ter beschikking waren
gesteld aan een inlener voor het verrichten van normale bedrijfsarbeid in de
onderneming van de inlener. Voor de toepassing van de Veiligheidswet 1934 was
deze inlener verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van de aan
9
hem ter beschikking gestelde werknemers. Deze situatie werd gehandhaafd door in
artikel 1 lid 1 sub a onder 1 van de Arbeidsomstandighedenwet de werkgever die de
werknemer aan een derde ter beschikking had gesteld, uit te sluiten van het werkgeversbegrip en in artikel 1 lid 1 sub a onder 2 de inlener als werkgever in de zin van
10
de Arbeidsomstandighedenwet aan te merken. Bij de tweede categorie ging het om
personen die zonder dat sprake was van een arbeidsovereenkomst arbeid verrichtten
onder het gezag van een ander van wie zij wat hun veiligheid en gezondheid betrof
11
afhankelijk waren. Deze categorie personen werd in artikel 1 lid 2 onder het bereik
12
van de Arbeidsomstandighedenwet gebracht.
De introductie van de begrippen werkgever en werknemer in de Arbeidsomstandighedenwet 1980 leidde tijdens de parlementaire behandeling tot de vraag in hoeverre
13
deze strookten met de op dit vlak in andere wetten gehanteerde begrippen. Daarbij
werd de regering gevraagd of de in de Arbeidsomstandighedenwet geïntroduceerde
definities van werkgever en werknemer op alle andere terreinen van met name de
14
sociale wetgeving door zouden worden gevoerd. De regering deelde mee dat de in
het wetsontwerp opgenomen definities van werkgever en werknemer “als uitgangspunt de meest elementaire juridische begrippen van de rechtspositieregelingen van
de werknemers, namelijk de arbeidsovereenkomst en de publiekrechtelijke aanstel-

9
10

11

12

13
14
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Zie HR 10 mei 1960, NJ 1960, 433.
Artikel 1 lid van de Arbeidsomstandighedenwet 1980 luidde als volgt: “1. In het bij of krachtens
deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. werkgever: 1. degene jegens wie een ander krachtens
arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid,
behalve indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van
arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten; 2. degene aan wie een ander ter beschikking
wordt gesteld voor het verrichten van arbeid als bedoeld onder 1.; b. werknemer: de ander bedoeld
onder a.”
Als voorbeelden van dergelijke gevallen werden in de memorie van toelichting onder meer
genoemd personen die in de onderwijssector werkten of personen die als stagiair of leerling in
een bedrijf werkzaam waren en als zodanig ook onder de bescherming van de Veiligheidswet 1934
vielen. Kamerstukken II 1976/77, 14 497, nr. 3, p. 20.
Op grond van deze bepaling werd mede als werkgever beschouwd “degene die zonder werkgever
of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander onder zijn gezag arbeid doet
verrichten.” In de memorie van antwoord deelde de regering mee dat voor deze zeer algemene
formulering was gekozen omdat het in deze wet ging om het bevorderen van gunstige omstandigheden overal waar mensen arbeid verrichten in afhankelijkheid van een ander. Met de woorden
“zonder werknemer in de zin van het eerste lid te zijn” werd beoogd dat het leidinggevend
personeel in dienst van de werkgever ex artikel 1 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet niet als
werkgever in de zin van het tweede lid zou worden aangemerkt. Wel wees de regering erop dat,
hoewel in het geval van een leidinggevende werknemer primair de werkgever aansprakelijk is, in
samenhang met artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht daarnaast de leidinggevende werknemer aansprakelijk kan zijn wanneer hij, zoals wordt gesteld in dit artikel “tot het feit opdracht
heeft gegeven of feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging.” Kamerstukken II 1978/
79, 14 497, nr. 5, p. 49.
Kamerstukken II 1977/78, 14 497, nr. 4, p. 36.
Kamerstukken II 1977/78, 14 497, nr. 4, p. 36.
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15

ling (hadden).” Dit uitgangspunt, dat aangeknoopt diende te worden bij het civielrechtelijke werkgeversbegrip, moest volgens de regering op alle terreinen van de
(sociale) wetgeving zoveel mogelijk gevolgd worden en alleen als daarvoor een
dringende reden bestond, diende een ander uitgangspunt te worden gekozen. Ten tijde
van de totstandkoming van de veiligheidswetten bestond een dergelijke dringende
reden omdat het strafrecht destijds, als hiervoor gesteld, nog geen algemene regeling
bevatte inzake de strafbaarheid van rechtspersonen. Daarom werd in de veiligheidswetten niet de civielrechtelijke werkgever, die ook een rechtspersoon kon zijn, maar het
hoofd of de bestuurder van de onderneming waarin een persoon werkzaam was
aansprakelijk gehouden. Nu inmiddels op grond van artikel 51 van het Wetboek van
Strafrecht ook een rechtspersoon strafbaar kon worden gesteld, stond niets meer in de
weg aan het aanknopen bij het civielrechtelijke werkgeverschap in de Arbeidsomstandighedenwet. De vraag of het de bedoeling was de in de Arbeidsomstandighedenwet
geïntroduceerde definities van werkgever en werknemer op alle andere terreinen van
met name de sociale wetgeving door te voeren, beantwoordde de regering ontkennend.
Zij deelde mee dat bij iedere wet opnieuw moest worden bezien wat in het licht van het
door die wet nagestreefde doel de meest geschikte definitie van werkgever en werknemer zou zijn en daarbij de gronden die de aanleiding vormden voor de definitie van
werkgever en werknemer in de Arbeidsomstandighedenwet in ogenschouw moesten
16
worden genomen.
In de Arbeidsomstandighedenwet wordt de inlener “aansprakelijk gesteld voor de
17
arbeidsomstandigheden omdat hij en niet de uitlener deze kan beïnvloeden.”
Werkgeverschap in de Arbo-kaderrichtlijn
In de hiervoor genoemde kaderrichtlijn betreffende de veiligheid en gezondheid op
18
het werk van 12 juni 1989 is de werkgever gedefinieerd als iedere natuurlijke of
rechtspersoon die wederpartij is in de arbeidsverhouding met de werknemer en die
de verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf en/of de inrichting waarbij de werknemer wordt tewerkgesteld. Uit deze definitie volgt dat de werkgever in de zin van de
kaderrichtlijn partij moet zijn bij de “arbeidsverhouding” met de werknemer en tevens
de eigenaar of exploitant is van de onderneming waarin de werknemer de arbeid
verricht. Het in de kaderrichtlijn gehanteerde begrip arbeidsverhouding is geen
wettelijk begrip in het Nederlandse arbeidsrecht. Partij bij de arbeidsverhouding
moet naar Nederlands recht worden uitgelegd als partij bij de arbeidsovereenkomst
ex artikel 7:610 lid 1 BW. Daardoor zou in de kaderrichtlijn sprake zijn van een beperkter
werkgeversbegrip dan in de Arbeidsomstandigheden- (en Arbeidstijden)wet omdat de
inlener geen partij is bij de arbeidsovereenkomst van de aan hem ter beschikking
gestelde werknemer en de uitzendende of detacherende werkgever niet de eigenaar of
exploitant is van de onderneming waarin de werknemer arbeid verricht. Het gevolg
hiervan zou zijn dat noch de uitzender of detacherende werkgever, noch de inlener als

15
16
17
18

Kamerstukken II 1978/79, 14 497, nr. 5, p. 48.
Kamerstukken II 1978/79, 14 497, nr. 5, p. 49.
Kamerstukken II 1978/79, 14 497, nr. 5, p. 48.
Richtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989.
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werkgever verantwoordelijk zou zijn voor de voorschriften uit de kaderrichtlijn. Dit
19
wordt ondervangen in de aanvullende richtlijn van 25 juni 1991 ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van de werknemers met
arbeidsbetrekkingen voor bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen. Van een “uitzendarbeid-betrekking” in de zin van deze richtlijn is sprake wanneer de werknemer
aan een inlenende onderneming en/of vestiging ter beschikking wordt gesteld om voor
en onder toezicht van deze onderneming en/of vestiging te werken. In deze richtlijn is
onder andere bepaald dat deze werknemers, wat de veiligheid en gezondheid op het
werk betreft, dezelfde mate van bescherming genieten als de overige werknemers van
de inlenende onderneming en/of vestiging. Daarmee wordt aangesloten bij de wijze
waarop de werkgever is gedefinieerd in de Arbeidsomstandighedenwet (en in de hierna
te bespreken Arbeidstijdenwet).
3.2.2

De werkgever in de Arbeidstijdenwet

De definities van de begrippen werkgever en werknemer in de Arbeidstijdenwet zijn
hetzelfde als die in de Arbeidsomstandighedenwet en werden daaruit één op één
20
overgenomen. Ook in de Arbeidstijdenwet wordt dus de inlener aangemerkt als
21
werkgever van de aan hem ter beschikking gestelde werknemer. Tijdens de
parlementaire behandeling van de Arbeidstijdenwet werd de keuze voor het werkgeverschap van de inlener niet nader toegelicht. In de memorie van toelichting werd
slechts volstaan met de mededeling dat de op dat moment van kracht zijnde
Arbeidswet 1919 de verantwoordelijkheid voor de naleving van de arbeids- en
rusttijden bij de “werkgever-inlener” legde en deze constructie werd gehandhaafd
22
in de Arbeidstijdenwet. Vermeldenswaardig is nog wel wat in de memorie van
toelichting werd meegedeeld over de gezagsverhouding in het kader van de toepassing Arbeidstijdenwet. Hoewel voor de toepasselijkheid van de Arbeidswet 1919
niet noodzakelijk was dat de betrokken arbeid krachtens een arbeidsovereenkomst
werd verricht, diende wel “een zekere band, een zekere mate van zeggenschap in de
23
relatie tussen de leiding van de onderneming en de arbeiders” te bestaan. Daarvan is
volgens de regering sprake wanneer de werkgever “het recht heeft toezicht uit te
oefenen, leiding te geven door aanwijzingen of instructies een nadere taakomschrijving te geven en de werknemer verplicht is één en ander te aanvaarden, ongeacht of
dat recht ook geëffectueerd wordt dan wel die plicht wordt nagekomen. Deze
omschrijving heeft tot gevolg dat het een breed scala van gezagsrelaties omvat,
19
20

21

22
23
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Richtlijn 91/383/EEG van 25 juni 1991. Zie hierover ook paragraaf 2.5.1.
Kamerstukken II 1993/94, 23 646, nr. 3, p. 67. In de Arbeidstijdenwet ontbreekt echter de in artikel 1
lid 2 onder a sub 2 Arbeidsomstandighedenwet 1998 geïntroduceerde bepaling op grond waarvan in
bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen mede als werkgever wordt beschouwd
degene die, ook al is er geen arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling, een ander niet
onder zijn gezag arbeid in een woning doet verrichten.
Artikel 1:1 lid 1 sub a Arbeidstijdenwet. Evenals in artikel 1 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet volgt uit de woorden “zonder werknemer in de zin van het eerste lid te zijn” in artikel 1:1 lid 2
sub a dat het leidinggevende personeel in dienst van de werkgever ex artikel 1:1 lid 1 sub a van de
Arbeidstijdenwet niet als werkgever in de zin van het tweede lid kan worden aangemerkt.
Kamerstukken II 1993/94, 23 646, nr. 3, p. 69.
Kamerstukken II 1993/94, 23 646, nr. 3, p. 67.
Kamerstukken II 1993/94, 23 646, nr. 3, p. 67.
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namelijk zowel de gezagsrelatie in een strikt hiërarchische organisatie, als die in een
arbeidsrelatie waarin in de praktijk vrijwel nooit instructies of aanwijzingen worden
24
gegeven.” Waar de inlener in de Arbeidsomstandighedenwet reeds wordt aangemerkt als werkgever van de ingeleende werknemer wanneer deze werkzaamheden
verricht die behoren tot de bedrijfsuitoefening van de inlener, zou daarvoor op basis
van de wetsgeschiedenis van de Arbeidstijdenwet dus eveneens sprake moeten zijn
van een bepaalde gezagsrelatie tussen de inlener en de ingeleende werknemer.
3.3

De werkgever in de Wet arbeid vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) dient ertoe de Nederlandse arbeidsmarkt te
beschermen, oneerlijke concurrentie tegen te gaan en illegale tewerkstelling te
25
voorkomen. Doelstellingen van de WAV zijn de restrictieve toelating van arbeidsmigranten, de verbetering van de allocatie op de arbeidsmarkt, de bestrijding van
illegale tewerkstelling en het laten van een zo groot mogelijke vrijheid van arbeidskeuze aan eenmaal duurzaam tot Nederland toegelaten vreemdelingen in de zin van
26
de WAV. De WAV kwam in 1995 in de plaats van de Wet arbeid buitenlandse
werknemers (Wabw) uit 1979. Op grond van artikel 1 onder c WAV wordt onder een
vreemdeling in de zin van die wet verstaan “ieder die de Nederlandse nationaliteit
niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden
27
behandeld”. De werkgever in de zin van de WAV is op grond van artikel 1 onder b
WAV degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid
laat verrichten dan wel de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of
persoonlijke diensten laat verrichten. Op grond van artikel 2 lid 1 jo. 3 lid 1 WAV is
het een werkgever verboden een vreemdeling met een andere nationaliteit dan
28
die van één van de landen van de Europese Economische ruimte, of Zwitserland
arbeid te laten verrichten in Nederland. In verband hiermee gebruik ik hierna het
meer specifieke begrip derdelander. Voorts geldt op grond van het op 1 mei 2012
in werking getreden artikel 2a WAV een meldingsplicht voor een werkgever in de zin
29
van de WAV die een “vreemdeling” arbeid in Nederland laat verrichten voor wie
geen tewerkstellingsvergunning nodig is.
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Kamerstukken II 1993/94, 23 646, nr. 3, p. 68.
Zie o.a. Kamerstukken I 2011/12, 32 843, B, p. 1.
Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 4.
Zie artikel 1 sub m van de Vreemdelingenwet 2000 waarnaar artikel 1 sub c WAV verwijst.
Met uitzondering van Bulgarije en Roemenië.
Artikel 2a WAV werd in de WAV opgenomen in het kader van de implementatie van artikel 4 lid 1
sub c van de (hierna besproken) richtlijn van 18 juni 2009 (2009/52/EG) tot vaststelling van
minimumnormen voor sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen (Kamerstukken II 2010/11, 32 843, nr. 3, p. 3). Op grond van dit
artikel dienen de lidstaten de werkgevers te verplichten de door hen aangewezen bevoegde
instanties, binnen een door iedere lidstaat te bepalen termijn, in kennis te stellen van de aanvang
van de tewerkstelling van onderdanen van derde landen. Hoewel uit de wetsgeschiedenis niet kan
worden afgeleid dat dit de bedoeling is geweest, geldt deze meldingsplicht op grond van de
bewoordingen van artikel 2a WAV nu ten aanzien van elke vreemdeling en wordt dit niet beperkt
tot derdelanders. Dat zou betekenen dat deze meldingsplicht ook zou gelden ten aanzien van
vreemdelingen die afkomstig zijn uit een land dat behoort tot de EU/EER en Zwitserland. Dit zou
mijns inziens in strijd zijn met het vrije verkeer van personen.
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Degene die de derdelander feitelijk arbeid laat verrichten in zijn beroep of bedrijf is
30
de vergunningsplichtige (of meldingsplichtige) werkgever in de zin van de WAV.
31
32
Of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een gezagsverhouding is voor het
zijn van werkgever in de zin van de WAV niet van belang. De omstandigheid dat
in opdracht of ten dienste van een ander arbeid wordt verricht, maakt die ander
33
reeds werkgever in de zin van de WAV. Het werkgeversbegrip in de WAV is
aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van het werkgeversbegrip in de Wabw. In de
Wabw werd als werkgever aangemerkt degene met wie de derdelander zich in een
arbeidsovereenkomst had verbonden, behalve wanneer hij in het kader van een
uitzendovereenkomst ter beschikking was gesteld aan een derde. In die laatste situatie
was die derde – in wiens onderneming de derdelander feitelijk arbeid verrichtte – en
34
niet het uitzendbureau de (vergunningsplichtige) werkgever in de zin van de Wabw.
Doordat in de WAV anders dan in de Wabw de vergunningsplicht is gelegd op
degene voor of ten behoeve van wie de derdelander de feitelijke werkzaamheden
verricht, is bij elke vorm van terbeschikkingstelling – en niet alleen bij uitzending ex
artikel 7:690 BW – degene die de derdelander in zijn beroep of bedrijf arbeid laat
verrichten, werkgever in de zin van de WAV. Of de derdelander deze werkzaamheden
verricht krachtens een arbeidsovereenkomst met degene voor wie hij feitelijk werkzaam is, dan wel krachtens een arbeidsovereenkomst met een derde, is bij het bepalen
van het werkgeverschap op grond van de WAV niet relevant. Ook indien de derdelander de arbeid voor een ander verricht, anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst en zonder dat sprake is van een gezagsverhouding, kan toch sprake zijn van
werkgeverschap in de zin van de WAV.
Uit het bovenstaande volgt dat in de WAV sprake is van een nog ruimer of materiëler
werkgeversbegrip dan in het arbeidsomstandighedenrecht. Tijdens de parlementaire
behandeling van de WAV werd in dit kader meegedeeld dat met dit ruimere werkgeversbegrip werd beoogd duidelijk te maken dat het voor een werkgever/opdrachtgever/ondernemer altijd verboden is derdelanders zonder tewerkstellingsvergunning
35
arbeid te laten verrichten. De regering achtte deze aanpassing nodig “omdat in de
praktijk steeds naar wegen werd gezocht om via sluipwegen en ingewikkelde
constructies het verbod derdelanders tewerk te stellen en daarmee de vergunnings36
plicht te ontgaan.” In de WAV wordt eveneens een ruimer werkgeversbegrip
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Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 13.
Zie Rb. Amsterdam, sector bestuursrecht, 3 april 2009, LJN: BI7456. Ook uitgevers die opdracht
hebben gegeven kranten te verspreiden werden door de Raad van State als werkgever beschouwd
en in die hoedanigheid beboet. ABRvS 17 maart 2010, AB 2010, 182 m.nt. Jansen en LJN: BL7836.
Zie Rb. Amsterdam, sector bestuursrecht algemeen, 6 juni 2007, LJN: BB5573.
Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 5, p. 2. De tewerkstellingsvergunning is vereist wanneer
arbeid voor een ander wordt verricht. Voor arbeid door een zelfstandige die als zodanig ook over
een (eveneens getoetste) vergunning tot verblijf beschikt, is geen tewerkstellingsvergunning
vereist. Als de arbeid door de derdelander zelf voor eigen rekening en risico wordt verricht en
het product vervolgens openbaar ter verkoop wordt aangeboden, is er geen vergunningsplichtige
werkgever aan te wijzen.
Kamerstukken II 1975/76, 13 682, nr. 6, p. 27.
Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 4.
Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 4.
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gehanteerd dan in de richtlijn van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen voor sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen, die met ingang van 1 mei 2012 in de WAV is
geïmplementeerd. In deze richtlijn (artikel 2 onder e) wordt de werkgever
gedefinieerd als “een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, uitzendondernemingen daaronder begrepen, voor of onder wiens leiding en/of toezicht de tewerkstelling plaatsvindt.” Zoals hiervoor bleek, is degene die in de uitoefening van een
ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten werkgever in de zin van de
WAV. Daarbij maakt het, anders dan in deze richtlijn, voor de toepassing van de
WAV niet uit of personeel wordt ingehuurd via uitzendbureaus of opdrachtnemers
38
(loonbedrijven of onderaannemers).
3.3.1

Pluraliteit van werkgeverschap en de Wet arbeid vreemdelingen

Omdat reeds het in opdracht of ten dienste van een ander verrichten van arbeid
voldoende is om die ander als werkgever te kwalificeren in de zin van de WAV, kan bij
39
uitzending of detachering tegelijkertijd sprake zijn van meer werkgevers. De
uitzendende of detacherende werkgever en de inlener of opdrachtgever waarbij de
derdelander is tewerkgesteld, zijn beiden als werkgever in de zin van artikel 1 onder b
WAV verantwoordelijk voor de tewerkstellingsvergunning van de derdelander indien
de tewerkstelling plaatsvindt in de bedrijfsuitoefening van de uitzendende of deta40
cherende werkgever. Daarbij is niet relevant of de derdelander de werkzaamheden
onder toezicht en leiding dan wel onder het gezag van de opdrachtgever verricht. In
een dergelijke situatie heeft de derdelander dus twee werkgevers in de zin van de
41
WAV. Wanneer de opdrachtgever de aan hem ter beschikking gestelde derdelander
doorleent aan een derde, kan zelfs sprake zijn van drie werkgevers voor de toepassing
van de WAV, mits het doorlenen van de derdelander aan de derde eveneens verband
houdt met de bedrijfsuitoefening van de doorlenende opdrachtgever. Daarvan is naar
het oordeel van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State sprake
wanneer de doorlenende opdrachtgever betrokken is (geweest) bij de tewerkstelling
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Richtlijn 2009/52/EG.
Omdat de WAV met haar ruimere werkgeversbegrip bij de bestrijding van de tewerkstelling van
illegaal verblijvende derdelanders verder gaat dan de richtlijn, kan dit ruimere werkgeversbegrip
op grond van het communautaire recht geoorloofd worden geacht (Vgl. artikel 153 lid 4 VWEU).
Zie over het werkgeversbegrip in de richtlijn ook P.J. Krop, T. de Lange en M. Tjebbes, Sancties tegen
werkgevers van illegaal verblijvende derdelanders, Migrantenrecht 2009/8, p. 336-346.
Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 5, p. 2. In de Nota naar aanleiding van het verslag bij de
wijziging van de WAV in verband met de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen formuleerde toenmalig staatssecretaris Rutte dit nog duidelijker: “De werkgever die een arbeidsovereenkomst sluit met een vreemdeling is per def(i)nitie verantwoordelijk voor het beschikken over
een tewerkstellingsvergunning. Maar daarnaast zijn ook nog tal van andere situaties aan te wijzen,
waarin niet (alleen) de formele, maar (ook) de feitelijke werkgever vergunningplichtig is. Indien er
sprake is van een intermediair die een vreemdeling uitleent of detacheert bij een andere werkgever, zijn volgens de Wav-definitie van werkgever zowel de intermediair als de werkgever waar
de daadwerkelijke arbeid verricht word(t), verantwoordelijk voor de tewerkstellingsvergunning.”
Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 6, p. 2.
Zie ABRvS 5 maart 2008, LJN: BC5795. Zie hierover ook E.J.A. Franssen, Het werkgeversbegrip in de
Wet arbeid vreemdelingen: breder kunnen we het niet maken, ArbeidsRecht 2012/4.
Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 523, nr. 6, p. 2/3.
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van de doorgeleende derdelander. Anders dan in de Arbeidsomstandigheden- en
Arbeidstijdenwet blijft in de WAV de uitzendende of detacherende werkgever dus niet
buiten beeld. In een dergelijke situatie hoeven niet beide werkgevers in de zin van de
43
WAV te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Doorgaans zal dit de
44
uitzendende of detacherende werkgever zijn. Deze kan een tewerkstellingsvergunning krijgen met daarop aangegeven voor welke werkzaamheden bij welke inleners
45
of opdrachtgevers de derdelander arbeid mag verrichten.
Pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid bij uitzending of detachering op grond
van de WAV heeft niet slechts betrekking op het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning. Artikel 23 lid 1 WAV verplicht de werkgever in de zin van de WAV de
46
“vreemdeling” het loon te betalen als bedoeld in artikel 2 sub j van de hiervoor
besproken richtlijn van 18 juni 2009. In dit artikel wordt onder loon verstaan “beloning
of salaris en alle andere vergoedingen in contanten of in natura, die de werknemer al
dan niet rechtstreeks met betrekking tot zijn tewerkstelling ontvangt van zijn werkgever en die gelijkwaardig zijn aan wat vergelijkbare, in een legale arbeidsverhouding
tewerkgestelde, werknemers zouden hebben ontvangen.” In artikel 23 lid 3 en 4 WAV
is een ketenaansprakelijkheid opgenomen op grond waarvan de derdelander “elke
naast hogere werkgever” kan aanspreken voor de nakoming van het loon in de zin van
artikel 23 lid 1 WAV, indien de “naast lagere werkgever” niet betaalt. Zodra een
loonvordering is voldaan, kan een andere werkgever in de zin van de WAV niet meer
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ABRvS 5 maart 2008, LJN: BC5795 en ABRvS 27 januari 2010, AB 2010, 48. Een dergelijke
betrokkenheid wordt in sommige situaties snel aangenomen. Zie o.a. ABRvS 16 april 2008, LJN:
BC9625, ABRvS 17 december 2008, LJN: BG7195 en ABRvS 6 mei 2009, LJN: BI2970. In deze
uitspraken verwijst de ABRvS naar zijn uitspraak van 11 juli 2007 in zaak nr. 200700303/1 (www.
raadvanstate.nl) waarin hij overwoog dat instemming met, respectievelijk wetenschap van de
arbeid voor de kwalificatie als werkgever in de zin van de WAV niet is vereist. Ook het enkel
mogelijk maken van het verrichten van arbeid en het niet verhinderen daarvan, wordt opgevat als
het laten verrichten van arbeid. In zijn uitspraak van 4 april 2012 (LJN: BW0785) waarin het ging
om derdelanders die zonder tewerkstellingsvergunning het Financieele Dagblad bezorgden,
oordeelde de ABRvS echter dat de abonnees van het Financieele Dagblad niet eveneens – naast
het Financieele Dagblad en de distributeur – als werkgever in de zin van de WAV van de illegaal
tewerkgestelde bezorgers konden worden aangemerkt. De ABRvS overwoog: “Behoudens het
bepalen van het adres waarop het dagblad dient te worden bezorgd en de tijdelijke opschorting
van die bezorging, heeft een abonnee (…) als consument, geen invloed op de wijze waarop
uitvoering wordt gegeven aan de distributie van het dagblad.”
Artikel 2 lid 2 WAV.
Kamerstukken II 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 13.
De inlenende werkgever dient echter wel altijd eerst te controleren of er inderdaad een tewerkstellingsvergunning is afgegeven voor de desbetreffende derdelander die bij hem de feitelijke
werkzaamheden verricht; indien dit niet zo is, zal hij zelf een tewerkstellingsvergunning moeten
aanvragen en verkrijgen voordat de desbetreffende derdelander bij hem mag worden tewerkgesteld.
Bepalingen uit de richtlijn van 18 juni 2009 inzake de (na)betaling van loon aan (illegaal tewerkgestelde) derdelanders vormden de grond voor de wijziging van artikel 23 WAV (Kamerstukken II
2010/11, 32 843, nr. 3, p. 3-5). Volgens de bewoordingen van artikel 23 lid 1 WAV geldt verplichting
tot betaling van het in deze bepaling genoemde loon nu echter jegens elke vreemdeling en wordt
dit niet beperkt tot derdelanders. Hoewel uit de wetsgeschiedenis niet kan worden afgeleid dat dit
de bedoeling is geweest, zou dit betekenen dat deze verplichting en de ketenaansprakelijkheid van
artikel 23 lid 3 en 4 WAV ook zouden gelden jegens vreemdelingen die afkomstig zijn uit een land
dat behoort tot de EU/EER en Zwitserland. Hiervoor constateerde ik reeds dat hetzelfde zou gelden
voor de meldingsplicht op grond van de bewoordingen van artikel 2a WAV.
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voor dezelfde vordering jegens de derdelander worden aangesproken. Nu hier sprake
is van een subsidiaire aansprakelijkheid van de naast hogere werkgever, is de vraag wie
als naast hogere en naast lagere werkgever moeten worden gekwalificeerd. De wetsgeschiedenis geeft hierop geen antwoord. Dat in artikel 23 lid 3 en 4 WAV wordt
gesproken van naast hogere en lagere werkgevers, kan mijn inziens worden verklaard
aan de hand van de aan deze bepalingen ten grondslag liggende bepalingen uit artikel 8
48
lid 1 en 2 uit de richtlijn van 18 juni 2009. Deze bepalingen uit de richtlijn hebben
betrekking op de medeaansprakelijkheid van de hoofdaannemer en iedere intermediaire aannemer naast of in plaats van de tewerkstellende onderaannemer voor het loon
van de illegaal tewerkgestelde derdelander. De primair aansprakelijke – naast lagere –
werkgever is dan de onderaannemer voor wie de werker de arbeid feitelijk verricht
en de subsidiair aansprakelijke – naast hogere – werkgever is dan de hoofdaannemer.
Anders dan bij onderaanneming kan naar mijn mening bij arbeidsrechtelijke
driehoeksverhoudingen – zoals uitzending en detachering – niet worden gesproken
van naast hogere en naast lagere werkgevers in de zin van de WAV. Zowel de
uitzendende en detacherende werkgever als de inlener en opdrachtgever kunnen de
derdelander in het kader van hun eigen bedrijfsuitoefening arbeid laten verrichten. Zou
echter ook binnen deze arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen op de voet van artikel
23 lid 3 en 4 WAV een primair aansprakelijke en een subsidiair aansprakelijke werkgever
moeten worden aangewezen, dan behoort mijns inziens de uitzender/detacheerder te
worden beschouwd als de primair aansprakelijke werkgever op grond van artikel 23
lid 3 en 4 WAV omdat deze zich met de derdelander verbond het loon te betalen.
In artikel 23 lid 2 WAV is het rechtsvermoeden uit het oude artikel 23 WAV vrijwel
49
ongewijzigd overgenomen. Op grond hiervan kan de derdelander voor wie geen
tewerkstellingsvergunning werd aangevraagd, de werkgever in de zin van de WAV
aanspreken voor achterstallig loon waarbij een rechtsvermoeden geldt dat hij ten
minste zes maanden werkzaam is voor die werkgever tegen het in artikel 23 lid 1 WAV
bedoelde loon en voor een binnen de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijke arbeidsduur. Wanneer de derdelander ter beschikking is gesteld aan een inlener of opdrachtgever zonder dat voor hem een tewerkstellingsvergunning is aangevraagd, zou hij die
inlener of opdrachtgever kunnen aanspreken voor het achterstallig loon als bedoeld in
artikel 23 lid 1 WAV op basis van het rechtsvermoeden uit artikel 23 lid 2 WAV.
3.4

Overig publiek arbeidsrecht

Buiten Titel 10 Boek 7 BW zijn in verschillende publiekrechtelijke regelingen dwingendrechtelijke voorschriften neergelegd die rechtstreeks doorwerken in dan wel van
toepassing zijn op de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer. Deze
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Kamerstukken I 2011/12, 32 843, B, p. 5.
Kamerstukken II 2010/11, 32 843, nr. 3, p. 5.
Voor de implementatie van de richtlijn luidde artikel 23 WAV als volgt: “Indien een werkgever een
vreemdeling arbeid doet verrichten in strijd met artikel 2, wordt de vreemdeling vermoed
gedurende ten minste zes maanden werkzaam te zijn voor die werkgever tegen een beloning en
een arbeidsduur die in de betreffende bedrijfstak gebruikelijk is.”
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regelingen bevatten definitiebepalingen waarin is bepaald wat onder werkgever en
werknemer in de zin van de betrokken regeling dient te worden verstaan. Het gaat
hier om de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet aanpassing
arbeidsduur en de Wet arbeid en zorg. Andere publiekrechtelijke regelingen bevatten
voorschriften bij het ontslag van werknemers. In deze regelingen zijn bepalingen
opgenomen waarin is vastgelegd wat onder ‘werkgever’ en ‘werknemer’ in de zin van
de betrokken regeling dient te worden verstaan. Hier gaat het om de Wet melding
collectief ontslag en het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945.
3.4.1

De werkgever in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
50

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) van 27 november 1968
bevat regels en voorschriften op het gebied van een minimumloon en een minimumvakantiebijslag. In de memorie van toelichting bij de WMM werd meegedeeld
dat de wet tot doel heeft “aan alle in het beroeps- en bedrijfsleven werkzaam zijnde
werknemers, voor zover zij niet op grond van bijzondere bepalingen van deze wet
buiten de kring van rechthebbenden vallen, een minimumloon en een minimumvakantiebijslag te verzekeren, welke gezien de algehele welvaartssituatie als een
aanvaardbare tegenprestatie voor de in de dienstbetrekking verrichte arbeid kunnen
worden beschouwd.” Hiermee wordt, zo vervolgde de regering, “de werknemer een
aanspraak verleend, welke hij zo nodig langs civielrechtelijke weg kan geldend
51
maken.” Op grond van artikel 7 lid 1 (en artikel 15 lid 1) WMM heeft de werknemer
“uit de overeenkomst, waarop een dienstbetrekking berust” voor de door hem in die
dienstbetrekking verrichte arbeid jegens de werkgever recht op het minimumloon
(en de minimumvakantiebijslag) op grond van de WMM. Artikel 5 lid 1 WMM bepaalt
dat voor de toepassing van de wet onder werkgever wordt verstaan “de persoon, tot
wie een werknemer in dienstbetrekking staat.” Voorts wordt in artikel 5 lid 2 WMM
tevens als werkgever aangemerkt degene met wie de bemiddelingsovereenkomst in
de zin van artikel 2 lid 2 WMM is gesloten.
Onder dienstbetrekking wordt in artikel 2 lid 1 WMM verstaan de arbeidsovereen52
komst naar burgerlijk recht uit Titel 10 Boek 7 BW. In de memorie van toelichting
werd dit verder niet toegelicht. Het enige dat de regering hierover meedeelde
was dat voor de hand lag dat voor de werkingssfeer van de WMM de arbeidsover53
eenkomst naar burgerlijk recht tot uitgangspunt was genomen. Waarschijnlijk hield
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Stb. 1968/657. De wet trad in werking op 23 februari 1969.
Kamerstukken II 1967/68, 9 574, nr. 3, p. 14.
Ambtenaren vallen niet onder de werkingssfeer van de WMM omdat dit, zoals de regering
meedeelde in de memorie van antwoord, niet verenigbaar is met de grondwettelijke bevoegdheid
van de Kroon tot regeling van de bezoldiging der rijksambtenaren. In artikel 2 lid 3 WMM werden
ook arbeidscontractanten uitgesloten van de werkingssfeer van de WMM omdat de arbeidsvoorwaarden van deze werknemers op grond van artikel 134 van de Ambtenarenwet 1929 door de
overheid of de andere in artikel 32 lid 3 WMM genoemde overheidslichamen dienden te worden
geregeld en omdat het aanbeveling verdiende de bezoldiging van ambtenaren en de beloning van
arbeidscontractanten “in onderling verband te beschouwen.” Zie Kamerstukken II 1967/68, 9 574,
nr. 5, p. 3.
Kamerstukken II 1967/68, 9 574, nr. 3, p. 15.
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dit verband met het feit dat de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW op grond van
artikel 7:616 BW het loon verschuldigd is aan de werknemer en het daarom voor de
hand lag aan te sluiten bij de arbeidsovereenkomst voor de toepassing van de WMM.
In artikel 2 lid 2 WMM wordt onder dienstbetrekking in de zin van de WMM tevens
verstaan de bemiddelingsovereenkomst (van de handelsagent), mits hij uitsluitend
voor die andere partij bemiddelt, het verlenen van die bemiddeling voor hem geen
bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee
54
andere personen laat bijstaan. Ten slotte is in artikel 3 WMM de mogelijkheid
opgenomen een “arbeidsverhouding”, die niet een dienstbetrekking is in de zin van
artikel 2 WMM, bij algemene maatregel van bestuur aan te merken als dienstbetrekking in de zin van de WMM. Op deze wijze werd mogelijk gemaakt de werkingssfeer
van de WMM verder te verruimen indien dit in de toekomst gewenst zou blijken te
55
zijn. Daarbij werd echter wel benadrukt dat het niet de bedoeling was degene die
geheel zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefende een vast minimuminkomen uit
arbeid te garanderen op de voet van de WMM. Veeleer diende hierbij volgens de
regering te worden gedacht aan categorieën van personen uit het beroeps- en
bedrijfsleven die zowel in maatschappelijk opzicht als wat hun arbeidsverhouding
betrof met werknemers krachtens arbeidsovereenkomst kunnen worden gelijkge56
steld.
Wordt de arbeid verricht op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van Titel 10
Boek 7 BW dan is uitsluitend de civielrechtelijke werkgever jegens de werknemer
aansprakelijk voor het minimumloon op grond van de WMM. Wat de aansprakelijkheid voor het minimumloon (en de minimumvakantiebijslag) betreft, blijft bij uitzending en detachering op grond van het werkgeversbegrip in de WMM de inlener of
57
opdrachtgever dus buiten beeld. Deze inlener of opdrachtgever kan wel op grond
van artikel 7:692 BW naast de werkgever aansprakelijk zijn jegens de werknemer voor
de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag op grond van de WMM wanneer hij de werknemer heeft betrokken van
58
een niet-gecertificeerd uitzendbureau. Daarnaast wordt sinds 1 maart 2012 op grond
van artikel 18b lid 3 WMM bij uitzending of detachering de inlener of de opdrachtgever
als werkgever beschouwd in het kader van de verplichting tot overlegging aan
de Arbeidsinspectie van de in artikel 18b lid 2 WMM genoemde bescheiden inzake
het aan de werknemer betaalde loon, de betaalde vakantiebijslag en het aantal door de
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Deze uitbreiding van het begrip dienstbetrekking hield verband met het feit dat de handelsagent
in de sociale verzekeringswetgeving ook veelal als werknemer wordt beschouwd. Kamerstukken II
1967/68, 9 574, nr. 3, p. 15.
De Minister heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en bij besluit van 2 september 1996 (Stb.
1996/481) tevens als dienstbetrekking in de zin van de WMM aangemerkt de overeenkomst
waarbij een persoon tegen beloning arbeid verricht – persoonlijk dan wel uitsluitend met behulp
van zijn echtgenoot dan wel degene met wie hij een gezamenlijke huishouding voert of bij hem
inwonende familie – voor ten hoogste twee anderen, tenzij deze overeenkomst is aangegaan in
beroep of bedrijf.
Kamerstukken II 1967/68, 9 574, nr. 3, p. 15.
Mijns inziens geeft artikel 3 WMM de Minister wel de mogelijkheid deze relatie met de inlener of
opdrachtgever met de aan hem ter beschikking gestelde werknemer aan te merken als dienstbetrekking in de zin van artikel 2 WMM.
Zie hierover nader paragraaf 4.8.3.
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werknemer gewerkte uren. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de verplichting
tot overlegging van de voormelde bescheiden op grond van 18b lid 3 WMM op de
inlener of de opdrachtgever rust omdat de aangetroffen persoon ook in de onderneming werkzaam kan zijn krachtens een arbeidsovereenkomst met een ander dan de
59
eigenaar of exploitant van die onderneming. Dat laatste is het geval bij uitzending en
detachering.
3.4.2

De werkgever in de Wet aanpassing arbeidsduur
60

In de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) van 19 februari 2000 is aan de werknemer
een recht gegeven op aanpassing van zijn arbeidsduur. Op grond van de WAA dient de
werkgever een verzoek van de werknemer om aanpassing van zijn arbeidsduur te
honoreren, tenzij dit op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen niet van
61
de werkgever kan worden verwacht. De WAA is niet van toepassing op werkgevers
62
met minder dan tien werknemers. De werknemer kan zowel om een vermindering
als om een vermeerdering van zijn arbeidsduur verzoeken. De werknemer moet
echter wel minimaal een jaar in dienst zijn op het moment dat de door hem verzochte
aanpassing van de arbeidsduur ingaat en hij kan slechts eenmaal per twee jaar om
63
aanpassing van zijn arbeidsduur verzoeken op grond van de WAA.
Onder werkgever wordt in artikel 1 sub a WAA verstaan “degene die een ander
krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling
arbeid laat verrichten.” Evenmin als bij de hiervoor besproken WMM werd bij de
parlementaire behandeling van de WAA inhoudelijk aandacht besteed aan de keuze van
de regering om in de WAA aan te sluiten bij het civielrechtelijke werkgeverschap. De
regering deelde mee ervoor gekozen te hebben deze voorschriften niet in Titel 10 Boek 7
BW op te nemen omdat zij deze van toepassing wilde laten zijn op alle werkgevers en
werknemers, zowel op basis van een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst, als op basis
van een publiekrechtelijke aanstelling. Door deze voorschriften neer te leggen in een
zelfstandige wet konden zij van toepassing worden verklaard op werknemers en
64
ambtenaren en – waar aan de orde – zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden.
Als hiervoor gesteld kan de werknemer aanspraak maken op de aanpassing van zijn
arbeidsduur op grond van de WAA wanneer hij ten minste gedurende een jaar
voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van die aanpassing in dienst is
van de werkgever. Op grond van de laatste zin van artikel 2 lid 1 WAA worden bij de
vaststelling van de in de vorige zin genoemde periode van een jaar samengeteld,
perioden waarin met tussenpozen van niet meer dan drie maanden arbeid wordt
59
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Kamerstukken II 2010/11, 32 896, nr. 3, p. 2.
Stb. 2000/114. De wet trad in werking op 1 juli 2000.
Artikel 2 lid 5 WAA.
Artikel 2 lid 12 WAA. Dit lid bepaalt voorts dat een werkgever met minder dan tien werknemers
zelf een regeling dient te treffen inzake het recht van de werknemers op een aanpassing van hun
arbeidsduur.
Artikel 2 lid 1 en lid 3 WAA.
Kamerstukken II 1998/99, 26 447 (26 358), nr. 12. Destijds was het nog de bedoeling dat de
voorschriften uit de WAA onderdeel zouden worden van de hierna besproken Wet arbeid en zorg.
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verricht voor verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid
redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Uit de memorie van
toelichting volgt dat dit opvolgende werkgeverschap in de WAA werd opgenomen om
te voorkomen dat de werkgever door ten aanzien van dezelfde arbeid af te wisselen
met een andere werkgever (bijvoorbeeld een uitzendbureau) kon bewerkstelligen dat
65
de termijn van een jaar niet zou worden bereikt. Tijdens de parlementaire behandeling kwam de toepassing van de WAA in uitzendverhoudingen aan de orde. Enkele
Tweede Kamerleden stelden voor in de WAA op te nemen dat een weigering van de
opdrachtgever de arbeidsduur in overeenstemming met de wensen van de werknemer aan te passen, voor het uitzendbureau een legitieme reden zou zijn het verzoek
om aanpassing van de arbeidsduur, dat bij hem als werkgever werd ingediend, niet in
66
te willigen. De regering ging hier niet in mee en benadrukte dat het recht op
aanpassing van de arbeidsduur onderdeel uitmaakt van de tussen het uitzendbureau
en de uitzendkracht gesloten uitzendovereenkomst en de overeenkomst tussen het
uitzendbureau en dat de opdrachtgever daar los van staat. Die opdrachtgever is niet
gehouden mee te werken aan de uitvoering van een verzoek van de uitzendkracht
om aanpassing van de arbeidsduur. Voor hem geldt uitsluitend de met het uitzendbureau gesloten opdrachtovereenkomst. Een weigering van de opdrachtgever mee
te werken aan een aanpassing van de arbeidsduur kon dus niet worden aangemerkt
als een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Van een zwaarwegend bedrijfs- of
dienstbelang zou volgens de regering wel sprake kunnen zijn wanneer zich nog
andere bijzondere omstandigheden zouden voordoen, zoals wanneer het uitzendbureau geen andere, vervangende terbeschikkingstelling zou kunnen aanbieden die
67
zou aansluiten bij de wensen van de uitzendkracht.
3.4.3

De werkgever in de Wet arbeid en zorg
68

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) van 16 november 2001 zijn regels en voorschriften
opgenomen met betrekking tot verschillende typen verlof voor de werknemer. Het
gaat hier om een recht op verlof en soms tevens om een recht op uitkering gedurende
het verlof. In de WAZO werden ten tijde van de totstandkoming van die wet bestaande
verlofregelingen ondergebracht en nieuwe verlofregelingen geïntroduceerd. Beoogd
werd alle verlofregelingen voor werknemers onder te brengen in één wet en regels te
stellen die het voor werknemers mogelijk moesten maken werk en zorgtaken te
69
combineren. In de WAZO zijn geregeld: het recht van de werknemer op verlof én
uitkering bij zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg; het recht van de werknemer op betaald kraamverlof en kortdurend zorgverlof; het recht van de werknemer
op calamiteiten- en ander kortverzuimverlof; ouderschapsverlof en de financiering
van de loopbaanonderbreking.
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Kamerstukken II 1998/99, 26 358, nr. 3, p. 15.
Kamerstukken II 1998/99, 26 358, nr. 4, p. 25.
Kamerstukken II 1998/99, 26 358, nr. 5, p. 29.
Stb. 2001/567. De wet trad in werking op 1 december 2001.
Kamerstukken II 1999/00, 27 207, nr. 3, p. 4.
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Evenals in de WAA wordt in artikel 1:1 sub a WAZO onder werkgever verstaan
“degene die een ander krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of
publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten.” Wel wordt in artikel 1:1
WAZO met de woorden “tenzij anders is bepaald” de mogelijkheid opengelaten in
de wet een andere omschrijving van het begrip werkgever (of werknemer) te
70
gebruiken. Om in aanmerking te komen voor een recht op ouderschapsverlof dient
71
de arbeidsovereenkomst van de werknemer ten minste een jaar te hebben geduurd.
In artikel 6:3 lid 2 WAZO worden bij de vaststelling van die periode – op dezelfde
72
gronden als in de WAA – samengeteld perioden, waarin met tussenpozen van niet
meer dan drie maanden arbeid wordt verricht voor verschillende werkgevers die
ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars
opvolger te zijn. Tenzij dit op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen
niet van de werkgever kan worden verwacht, moet een verzoek van de werknemer om
73
kort- en langdurend zorgverlof door de werkgever worden toegewezen. Hetzelfde
geldt voor een verzoek om ouderschapsverlof door een werknemer die de arbeid buiten
Nederland verricht en voor de werknemer die het ouderschapsverlof op een afwijkende
74
wijze wil opnemen. De toepassing van de WAZO bij uitzending en detachering van
werknemers kwam tijdens de parlementaire behandeling hiervan niet aan de orde.
3.4.4

De werkgever in het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945

Op grond van artikel 1 sub c BBA 1945 wordt voor de toepassing van het BBA 1945
onder werkgever verstaan “de werkgever, bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7
75
van het Burgerlijk Wetboek” alsmede de natuurlijke of rechtspersoon voor wie anders
dan op grond van een arbeidsovereenkomst persoonlijk arbeid wordt verricht, tenzij de
persoon die deze arbeid verricht dergelijke arbeid in de regel voor meer dan twee
anderen verricht, hij zich door meer dan twee andere personen (niet zijnde zijn partner
of inwonende familie) laat bijstaan, of deze arbeid voor hem slechts een bijkomstige
76
werkzaamheid is. In het Ontslagbesluit van de Minister van SZW zijn regels vastgelegd waaraan het UWV WERKbedrijf is gebonden bij zijn beoordeling over het al
77
dan niet verlenen van een ontslagvergunning. Op grond van het Ontslagbesluit en de
78
Beleidsregels ontslagtaak UWV (hierna Beleidsregels), waarin het beleid van
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Dat is op dit moment het geval in de artikelen 3:6 e.v. WAZO betreffende de uitkering in verband
met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg.
Artikel 6:3 WAZO. Bij de andere in de WAZO geregelde verlofvormen wordt een dergelijke eis niet
gesteld.
Kamerstukken II 1999/00, 27 207, nr. 3, p. 57/58.
Artikel 5:4 lid 2 en 5:11 lid 3 WAZO.
Artikel 6:1 lid 3 en 6:2 lid 5 WAZO.
Artikel 1 sub c onder 1 BBA 1945.
Artikel 1 sub c onder 2 jo. Artikel 1 sub b onder 2 BBA 1945. In artikel 2 BBA 1945 worden
werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam, docenten, geestelijken en huishoudelijk personeel
uitgesloten van toepassing van het BBA 1945.
Regeling van 7 december 1998, Stcrt. 1998/238. Laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 18 januari
2012, Stcrt. 2012/1429.
Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2010, Stcrt. 2010/19010. Dit besluit is met ingang van
1 september 2012 vervangen door het Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, Stcrt. 2012/
16614. Zie www.werk.nl.
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het UWV WERKbedrijf bij de beoordeling van een verzoek om een ontslagvergunning
is vastgelegd, moet de werkgever een ontslag om bedrijfseconomische redenen
voldoende onderbouwen met jaarstukken en (omzet)prognoses. De werknemer
moet dan op grond van zijn leeftijd en anciënniteit in aanmerking komen voor ontslag
en de werkgever moet inzichtelijk maken dat hij de werknemer niet kan plaatsen op
een andere functie. Ook bij een verzoek om een ontslagvergunning wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer, of wegens een verstoorde arbeidsrelatie zal door de werkgever aannemelijk moeten worden gemaakt en
met bescheiden moeten worden onderbouwd dat het ontslag noodzakelijk is en de
werknemer niet elders in de onderneming kan worden geplaatst.
Pluraliteit van werkgeverschap en de preventieve ontslagtoezicht op grond
van het BBA 1945
Hoewel in het BBA 1945, wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin
van Titel 10 Boek 7 BW, uitsluitend de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW als
werkgever wordt aangemerkt, wordt in of bij de toepassing van het Ontslagbesluit
wel rekening gehouden met de situatie waarin sprake is van opvolgend werkgeverschap en de situatie waarin de werknemer de arbeid verricht in de onderneming van
een andere partij dan de contractuele werkgever. Dit rekening houden met heeft
betrekking op de toepassing van het afspiegelingsbeginsel op grond van artikel 4:2
lid 1 van het Ontslagbesluit. Op basis van dit afspiegelingsbeginsel wordt aan de hand
van de leeftijd en de indiensttredingsdatum van de werknemers vastgesteld welke
werknemers binnen een categorie uitwisselbare functies in aanmerking komen voor
ontslag. Op grond van de Beleidsregels wordt bij de vaststelling van de anciënniteit
van de werknemer de duur van arbeidsovereenkomsten met eerdere werkgevers
79
meegeteld wanneer sprake is van opvolgend werkgeverschap. Van opvolgend
werkgeverschap is op grond van de Beleidsregels sprake, wanneer (i) de aard van
de door de werknemer verrichte werkzaamheden, (ii) de locatie waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd en (iii) de bedrijfsmiddelen waarmee de activiteiten
worden uitgevoerd bij (de) eerdere werkgever(s) (vrijwel) hetzelfde zijn gebleven en
de arbeidsovereenkomsten elkaar met een tussenpoos van niet meer dan drie
80
maanden hebben opgevolgd. Ook de periode waarin de werknemer als uitzendkracht werkzaam was bij een opdrachtgever voordat hij een arbeidsovereenkomst
sloot met die opdrachtgever, wordt op grond van de Beleidsregels meegeteld bij de
vaststelling van de anciënniteit van de werknemer indien aan voormelde voorwaarden is voldaan.
Andere situaties waarin bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel de gedurende
eerdere arbeidsovereenkomsten met andere werkgevers opgebouwde anciënniteit
wordt meegeteld bij de latere werkgever, zijn die waarin de arbeidsovereenkomst van
de werknemer is overgegaan door overgang van onderneming en die waarin de
werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest van verschillende tot de dezelfde
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Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 13-3/4, versie september 2012.
In de Beleidsregels wordt in dit kader verwezen naar de voorwaarden voor opvolgend werkgeverschap ex artikel 7:668a lid 2 BW. Zie hierover paragraaf 4.8.4.
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groep behorende groepsmaatschappijen. In de eerste situatie blijven de door de
werknemer bij de overgegane onderneming dienstjaren behouden en tellen deze mee
81
bij de berekening van de anciënniteit van de werknemer bij de nieuwe werkgever.
In de laatste situatie tellen de door de werknemer bij de andere groepsmaatschappij
(en) opgebouwde dienstjaren niet mee bij de berekening van de anciënniteit van de
werknemer, tenzij de werknemer op basis van een door de groep gevoerd “employability-beleid” in dienst is geweest van verschillende groepsmaatschappijen. Van een
dergelijk employability-beleid is sprake wanneer in beginsel van werknemers wordt
verwacht dat zij op basis van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten in dienst
zullen zijn van verschillende groepsmaatschappijen. Dat binnen een groep sprake is
82
van een dergelijk employability-beleid kan op grond van de Beleidsregels onder
meer blijken uit een centraal gevoerd vacaturebeleid, de regel dat interne – in dienst
van een groepsmaatschappij zijnde – kandidaten voorrang hebben boven externe
kandidaten bij de vervulling van vacatures en/of uit afspraken in de arbeidsovereenkomst over bijvoorbeeld het meenemen van door de werknemer bij één of meer
andere groepsmaatschappijen opgebouwde dienstjaren. Van belang is dat aannemelijk is dat de groep een bestendig beleid voert om dienstverbanden binnen (een deel
van) de groep samen te tellen. Behalve bij de vaststelling van de anciënniteit in het
kader van de toepassing van het afspiegelingsbeginsel, wordt de omstandigheid dat
de werknemer in dienst is van een groepsmaatschappij eveneens in aanmerking
genomen bij de beoordeling van de herplaatsingsmogelijkheden van de werkgever.
Volgens de Beleidsregels mag van een werkgever die deel uitmaakt van een groep
worden verwacht dat deze onderzoekt of herplaatsing bij een andere groepsmaat83
schappij mogelijk is. Dat geldt des te meer wanneer de werknemer door lichamelijke
84
beperkingen moeilijk bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt. De door de werknemer
bij andere groepsmaatschappijen gewerkte dienstjaren en de extra herplaatsingsmogelijkheden van een werkgever die deel uitmaakt van een groep, kunnen eveneens in
aanmerking worden genomen bij de vaststelling van een ontslagvergoeding in een
ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 BW of in een kennelijk onredelijk ontslagpro85
cedure ex artikel 7:681 BW.
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Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 13-4 en 24-8, versie september 2012. Wanneer de
arbeidsovereenkomst van de werknemer bij een juridische fusie of (af)splitsing overgaat op de
verkrijgende rechtspersoon bij de fusie of (af)splitsing, gaat de door de werknemer bij de vorige
werkgever opgebouwde anciënniteit onder algemene titel over. Zie hierover paragraaf 7.2.6
en 7.3.11.
Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 13-5/6, versie september 2012.
Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 20-2, versie september 2012. Artikel 3:1 van het
Ontslagbesluit vormt de grondslag voor het door het UWV WERKbedrijf betrekken van de herplaatsingsmogelijkheden van de werkgever bij de beoordeling van een ontslagvergunningsaanvraag.
Zie over de herplaatsingsverplichtingen van een groepsmaatschappij ook paragraaf 6.6.6.
In de Beleidsregels wordt verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 21 mei 2010 (NJ 2010,
495 m.nt. Heerma van Voss en JAR 2010/163) waarin de Hoge Raad oordeelde dat van de
werkgever die deel uitmaakt van een groep in beginsel een extra inspanning mag worden
verwacht om een boventallige werknemer die door lichamelijke beperkingen moeilijk bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt binnen het hem “vertrouwde concern” te herplaatsen.
Dit komt nader aan de orde in paragraaf 6.6.6.

Overig publiek arbeidsrecht

3.4.4

Verricht de werknemer de arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst met zijn
(contractuele) werkgever bij en onder het gezag van een derde, dan kan op grond van
artikel 4:2 lid 2 of 3 van het Ontslagbesluit worden afgeweken van het in het eerste
lid van dit artikel neergelegde afspiegelingsbeginsel. Dit afwijken houdt verband
met de omstandigheid dat in een dergelijke situatie de toepassing van het afspiegelingsbeginsel over alle uitwisselbare functies binnen de bedrijfsvestiging van
de (contractuele) werkgever problematisch is omdat de vervanging van een bij een
opdrachtgever werkzame werknemer in redelijkheid niet kan worden geëffectueerd.
Op grond van artikel 4:2 lid 2 van het Ontslagbesluit zijn op verzoeken om toestemming voor het opzeggen van arbeidsovereenkomsten van werknemers in de schoonmaak- en uitzendsector speciale bijlagen (Bijlage A en B) bij het Ontslagbesluit van
toepassing. Kort gezegd vindt op grond van deze bijlagen geen afspiegeling plaats
over alle uitwisselbare functies in de bedrijfsvestiging van het schoonmaakbedrijf of
het uitzendbureau, maar slechts over uitwisselbare functies bij één (of meer)
bepaalde schoonmaakploeg(en) dan wel inleenopdracht(en). Bijlage B is uitsluitend
van toepassing op ontslagvergunningsaanvragen van uitzendwerkgevers die werknemers ter beschikking stellen aan opdrachtgevers in het kader van een door hen op
86
de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie.
Wanneer de werkgever geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt kan bij
een verzoek om toestemming voor het ontslag van diens bij en onder het gezag van
een derde werkzame werknemer op grond van artikel 4:2 lid 3 Ontslagbesluit worden
afgeweken van het afspiegelingsbeginsel. Deze hardheidsclausule is van belang
bij verzoeken om toestemming voor het ontslag van gedetacheerde werknemers
van (intra-concern) detacherende werkgevers die geen uitzendwerkgever zijn in
de zin van Bijlage B. De werkgever zal dan moeten aantonen dat vervanging van de
betrokken werknemer te bezwaarlijk is in het licht van de zakelijke relatie van de
87
werkgever met de derde bij en onder wiens gezag de werknemer de arbeid verricht.
Bij een verzoek om toestemming voor het ontslag van werknemers die werkzaam zijn
88
op basis van een payrollovereenkomst gelden daarbij speciale Beleidsregels.
Bij payrolling stelt een payrollbedrijf de werknemer in beginsel langdurig en exclusief
89
ter beschikking aan één opdrachtgever. Volgens de Beleidsregels is onverkorte
86
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De in vergelijking met artikel 7:690 BW meer specifieke wijze waarop de uitzendwerkgever is
gedefinieerd in Bijlage B komt nader aan de orde in paragraaf 4.9. Zie hierover ook Beleidsregels
ontslagtaak UWV, hoofdstuk 15, versie september 2012.
In de Beleidsregels worden verschillende omstandigheden genoemd die een rol kunnen spelen bij
de beoordeling door het UWV WERKbedrijf van de gerechtvaardigdheid van een beroep op de
hardheidsclausule van artikel 4:2 lid 3 Ontslagbesluit. Zie Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 17, versie september 2012.
Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 16, versie september 2012.
Bij de thans meest gebruikelijke vorm van payrolling sluit een payrollbedrijf een arbeidsovereenkomst met de werknemer omdat de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de
werknemer de arbeid verricht (de opdrachtgever) het juridische en administratieve werkgeverschap uit handen wil geven aan een payrollbedrijf. Deze opdrachtgever wierf en selecteerde de
werknemer en de werknemer wordt exclusief en in beginsel langdurig aan hem ter beschikking
gesteld op basis van een door hem met het payrollbedrijf gesloten opdrachtovereenkomst. Ook
komt voor dat de opdrachtgever (een deel van) zijn personeelsbestand een arbeidsovereenkomst
laat sluiten met een door hem aangezocht payrollbedrijf, waarna dit payrollbedrijf deze werknemers langdurig en exclusief aan hem ter beschikking gaat stellen. Zie hierover nader paragraaf 4.12.
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toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij payrolling niet mogelijk omdat de
opdrachtgever beslist over de opzegging van de payrollovereenkomst. In de Beleidsregels wordt de opzegging van de payrollovereenkomst door de opdrachtgever
van het payrollbedrijf aangemerkt als een bedrijfseconomische reden voor ontslag
in de zin van het Ontslagbesluit. Het payrollbedrijf hoeft slechts aannemelijk te
maken dat de opdrachtgever de payrollovereenkomst heeft beëindigd. Of de
opdrachtgever van het payrollbedrijf daar een gegronde reden voor had, is niet
relevant. Dit staat in schril contrast met de hiervoor genoemde vereisten die gelden
bij een verzoek om toestemming voor het ontslag voor de werknemer die gewoon in
dienst is van de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin hij de arbeid
verricht. In feite verkeert de payrollwerknemer voor de toepassing van het Ontslagbesluit in een positie die vergelijkbaar is met die van een uitzendkracht. Bij payrolling
wordt echter iets heel anders beoogd dan bij uitzending. Het payrollbedrijf vervult
geen allocatiefunctie op de arbeidsmarkt. De opdrachtgever werft en selecteert de
werknemer zelf en de werknemer wordt niet aan verschillende inleners ter beschikking gesteld door het payrollbedrijf, maar is exclusief en in beginsel langdurig werkzaam bij de opdrachtgever die hem wierf en selecteerde. Het uitzendbureau
daarentegen richt zich op het op tijdelijke basis ter beschikking stellen van door
hemzelf geworven en geselecteerde uitzendkrachten aan verschillende opdrachtgevers. Anders dan een payrollbedrijf heeft een uitzendbureau daardoor ook voldoende
herplaatsingsmogelijkheden voor de uitzendkrachten wanneer een opdrachtgever een
uitzendovereenkomst beëindigt. Mijns inziens houdt het UWV – wanneer het payrollbedrijf en niet de opdrachtgever al zou kunnen worden gekwalificeerd als de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW – ten koste van de werknemer in zijn Beleidsregels
onvoldoende rekening met de omstandigheid dat het payrollbedrijf slechts als ‘papieren werkgever’ fungeert.
3.4.5

De werkgever in de Wet melding collectief ontslag

In artikel 1 WMCO worden de werkgever en de werknemer gedefinieerd als “partijen
bij een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het
90
Burgerlijk Wetboek.” Wanneer de werkgever voornemens is de dienstbetrekkingen
te beëindigen van twintig of meer werknemers die werkzaam zijn in één WMCOwerkgebied, bestaat voor hem een meldingsplicht op grond van de WMCO. Deze
meldingsplicht geldt alleen wanneer de werkgever voornemens is twintig of
meer van de op grond van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW bij
hém in dienst zijnde werknemers te ontslaan. Volgens artikel 2 lid 1 sub a WMCO is de
wet niet van toepassing op ontslagen waarvoor geen toestemming van het UWV

90
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De grondslag van de WMCO vormt de richtlijn van 17 februari 1975 betreffende de aanpassing van
de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag (Richtlijn 75/129/EEG van 17 februari
1975, gewijzigd bij Richtlijn 92/56/EEG van 24 juni 1992 en vervangen door Richtlijn 98/59/EG van
20 juli 1998).
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WERKbedrijf vereist is. Ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de
92
proeftijd, of om redenen die uitsluitend de persoon van de werknemer betreffen en
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een bestuurder van een NV of BV
93
vallen niet onder de toepassing van de WMCO. In de memorie van toelichting
werd meegedeeld dat de arbeidsverhouding, berustend op een overeenkomst tot het
verrichten van enkele diensten – nu is dat de opdrachtovereenkomst ex artikel 7:400
BW – buiten de WMCO werd gehouden omdat daarbij niet snel sprake zou zijn van
94
collectief ontslag.
De WMCO in groepsverhoudingen
De werkgever die wil overgaan tot een collectief ontslag in de zin van de WMCO is
verplicht tot melding aan de werknemersverenigingen en aan het UWV WERKbedrijf.
Deze meldingsplicht ontstaat op het moment dat de werkgever meent dat ter oplossing
van de zich voordoende moeilijkheden het middel van collectief ontslag moet worden
95
gebruikt. Op dat moment is sprake van een voornemen tot collectief ontslag in de zin
van artikel 3 lid 1 WMCO. In groepsverhoudingen is het vaak niet de groepsmaatschappij, als werkgever in de zin van de WMCO van de voor collectief ontslag in
aanmerking komende werknemers, maar de moedermaatschappij waarbij dit voornemen ontstaat. Wanneer de moedermaatschappij vervolgens tot een beslissing komt,
moet de groepsmaatschappij deze beslissing en het daarmee eventueel gepaard
gaande collectieve ontslag uitvoeren. In een dergelijke situatie is de groepsmaatschappij verplicht tot melding op grond van de WMCO als de moedermaatschappij een
strategisch of commercieel besluit heeft genomen waaruit dat collectieve ontslag door
96
de groepsmaatschappij – als werkgever in de zin van de WMCO – zal voortvloeien. De
groepsmaatschappij is dus niet reeds verplicht tot melding op het moment dat de
moedermaatschappij het in de vorige zin genoemde strategische of commerciële
besluit overweegt dat tot collectief ontslag bij de groepsmaatschappij zal leiden.
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Op grond van artikel 2 BBA 1945 is geen voorafgaande toestemming vereist voor het ontslag van
werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam (sub a), onderwijzend en docerend personeel,
werkzaam aan onderwijsinrichtingen, staande onder het beheer van een natuurlijke of rechtspersoon (sub b), personen die een geestelijk ambt bekleden (sub c) en voor werknemers die
doorgaans op minder dan drie dagen per week uitsluitend of hoofdzakelijk huishoudelijke of
persoonlijke diensten in de huishouding van een natuurlijk persoon verrichten (sub d). Voorts is de
WMCO in het tweede lid van artikel 2 BBA 1945 niet van toepassing verklaard op het doen eindigen
van arbeidsovereenkomsten in verband met het aflopen van de seizoensarbeid in het kader
waarvan deze arbeidsovereenkomsten werden aangegaan.
De WMCO ziet op collectieve ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en niet op ontslag op
grond van aan de persoon van de werknemer gebonden redenen zoals een verstoorde arbeidsrelatie of het disfunctioneren van de werknemer.
Artikel 2 lid 1 sub c, b en d WMCO.
Kamerstukken II 1974/75, 13 324, nr. 3, p. 13.
Kamerstukken II 1974/75, 13 324, nr. 5, p. 6.
HvJ EG 10 september 2009, JAR 2009/252 (Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a./Fujitsu
Siemens Computers Oy), r.o. 48.
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In arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving buiten het BW waarin regels zijn gesteld
met betrekking tot de uitvoering, inrichting en beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt op uiteenlopende wijze invulling gegeven aan het begrip werkgever.
In de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet en de WAV wordt niet aangesloten
bij het werkgeverschap ex artikel 7:610 lid 1 BW. In verband met de in deze wetgeving
nagestreefde doelstellingen worden hierin respectievelijk als werkgever beschouwd
degene bij wie de werknemer de arbeid feitelijk verricht en degene die de derdelander
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (of ambt) arbeid laat verrichten. Of degene in
wiens beroep of bedrijf de werknemer de arbeid verricht ook de civielrechtelijke
werkgever is van de werknemer, is niet relevant voor de toepassing van deze wetgeving.
De uiteenlopende doelstellingen die ten grondslag liggen aan deze arbeidswetgeving –
de waarborging van veilige werkomstandigheden en het welzijn van de werknemer
versus de bestrijding van illegaliteit en misbruik bij de tewerkstelling van derdelanders –
hebben op hun beurt weer geleid tot een uiteenlopende invulling van het werkgeversbegrip in deze wetgeving. Waar het werkgeverschap in de Arbeidsomstandigheden- en
Arbeidstijdenwet is gekoppeld aan de eigenaar of exploitant van de onderneming
waarin de werknemer de arbeid feitelijk verricht, kunnen voor de toepassing van de
WAV de feitelijke werkgever en de contractuele werkgever tegelijkertijd als werkgever
worden gekwalificeerd. Dat is aan de orde wanneer de tewerkstelling plaatsvindt in de
bedrijfsuitoefening van de uitzendende of detacherende werkgever. In deze situatie
‘laat’ dan zowel de feitelijke als de contractuele werkgever de derdelander arbeid
verrichten in de uitoefening van zijn bedrijf in de zin van de WAV.
In andere publiekrechtelijke arbeidswetgeving wordt bij de definiëring van de werkgever juist wel aangesloten bij het civielrechtelijke werkgeverschap. Dat in deze
arbeidswetgeving wel wordt aangeknoopt bij het civielrechtelijke werkgeverschap
kan worden verklaard aan de hand van het doel van deze wetgeving. In de WMM,
WAA en de WAZO worden regels en minimumvoorwaarden gesteld met betrekking
tot de inrichting en invulling van de arbeidsovereenkomst. Het BBA 1945 en de
WMCO bevatten regels op het gebied van de (collectieve) beëindiging van (de)
arbeidsovereenkomst(en). Anders dan in de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet en de WAV gaat het in deze publiekrechtelijke arbeidswetgeving niet om
regels die direct betrekking hebben op de bescherming van de werknemer als
persoon, maar om de (contractuele) inrichting van de arbeidsovereenkomst en om
regels bij de beëindiging daarvan. Dit verklaart waarom in deze arbeidswetgeving
wordt aangesloten bij het civielrechtelijke werkgeversbegrip.
In enkele situaties wordt in deze arbeidswetgeving wel rekening gehouden met
pluraliteit van werkgeverschap. Zo worden in de WAA en de WAZO, evenals in Titel 10
Boek 7 BW, eerdere arbeidsovereenkomsten met één of meer andere werkgevers
meegeteld indien de door de werknemer op basis van deze verschillende arbeidsovereenkomsten verrichte arbeid min of meer dezelfde bleef. Anderzijds kan in
beginsel uitsluitend een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang aan de kant van de
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werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW een grond vormen voor de afwijzing van een
verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, om kort- en langdurend zorgverlof en – in
bepaalde situaties – om ouderschapsverlof. Dat betekent dat deze afwijzingsgrond
geen rol speelt wanneer de werknemer de arbeid verricht in de onderneming van een
ander dan zijn contractuele werkgever zoals het geval is bij uitzending of detachering.
Bij uitzending zal dat niet tot praktische problemen leiden omdat het uitzendbureau
dan een andere uitzendkracht ter beschikking kan stellen aan de inlener. Dat is anders
wanneer de werknemer langdurig gedetacheerd is bij een opdrachtgever door een
contractuele werkgever die geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. In deze
situatie leidt de koppeling van deze afwijzingsgrond aan het bedrijfs- of dienstbelang
van de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW ertoe dat aan werkgeverskant geen beroep
kan worden gedaan op deze hardheidsclausule in de WAA en de WAZO. Mijns inziens
wordt daarmee onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de contractuele werkgever en de opdrachtgever in geval van dergelijke langdurige detacheringen.
Bij de toepassing van het BBA 1945 wordt op verschillende manieren rekening
gehouden met de situatie waarin gelijktijdig of opvolgend verschillende partijen zijn
betrokken bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Waar de door de werknemer
bij een andere contractuele werkgever opgebouwde anciënniteit in aanmerking wordt
genomen bij het verzoek om een ontslagvergunning door een opvolgende werkgever,
leidt – bij gelijktijdige pluraliteit van werkgeverschap – de omstandigheid dat de
werknemer de arbeid verricht in de onderneming van een ander dan de werkgever ex
artikel 7:610 lid 1 BW tot minder ontslagbescherming bij de toepassing van het BBA
1945. Wanneer een uitzendbureau verzoekt om een ontslagvergunning voor een
uitzendkracht vormt de opzegging van de uitzendovereenkomst door de inlener een
bedrijfseconomische grond voor het ontslag. Het afspiegelingsbeginsel is dan zeer
beperkt van toepassing en wanneer het uitzendbureau geen herplaatsingsmogelijkheden heeft, wordt de ontslagvergunning verleend. De geringere ontslagbescherming
van de uitzendkracht wordt gerechtvaardigd geacht in verband met de aard van de
onderneming van het uitzendbureau. Aan de ene kant heeft de arbeid in verband
hiermee een flexibeler karakter en anderzijds zullen daardoor vaker herplaatsingsmogelijkheden bestaan voor de uitzendkracht. Ook bij arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarin de contractuele werkgever geen allocatiefunctie vervult op de
arbeidsmarkt kan worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel. Bij payrolling
wordt de beëindiging van de payrollovereenkomst door de opdrachtgever zelfs als
een bedrijfseconomische grond voor ontslag aangemerkt door het UWV WERKbedrijf.
Daarmee zou de payrollwerknemer voor de toepassing van het BBA 1945 komen te
verkeren in een positie die vergelijkbaar is met die van een uitzendkracht. Daargelaten
of het payrollbedrijf kan worden gekwalificeerd als de civielrechtelijke werkgever van
de payrollwerknemer, wordt deze verminderde ontslagbescherming niet gerechtvaardigd door de allocatiefunctie die het payrollbedrijf vervult op de arbeidsmarkt. Daarom
zouden naar mijn mening bij de beoordeling van een verzoek om toestemming voor
het ontslag van een payrollwerknemer de gronden van de opdrachtgever voor de
beëindiging van de payrollovereenkomst moeten worden betrokken.
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In situaties waarin, als bij payrolling, de eigenaar of exploitant van de onderneming
niet de contractuele werkgever is van de langdurig in zijn onderneming tewerkgestelde
werknemers, zou voorts afbreuk kunnen worden gedaan aan het met de WMCO
beoogde doel. Omdat de raadplegingsverplichting geldt voor de werkgever ex
artikel 7:610 lid 1 BW, zou deze pas ontstaan nadat deze feitelijke werkgever de
terbeschikkingstelling van 20 of meer van de langdurig bij hem tewerkgestelde
werknemers heeft beëindigd. In dat geval staan de vakbonden voor een voldongen
feit en zal deze raadpleging uitsluitend nog betrekking hebben op de sociale gevolgen
van het ontslag. Daarmee zou afbreuk worden gedaan aan wat in de WMCO en in de
daaraan ten grondslag liggende richtlijn werd beoogd met de raadplegingsverplichting
bij collectief ontslag.
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4
Werkgeverschap bij uitzending en
detachering

4.1

Inleiding

Uitzendarbeid kwam op in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw als gevolg van
de grote krapte op de arbeidsmarkt veroorzaakt door de grote economische groei in
die jaren. In die eerste jaren werd uitzendarbeid vaak negatief geassocieerd met
ronselaars en koppelbazen die zich schuldig maakten aan belastingontduiking en die
met valse loonconcurrentie onrust veroorzaakten op de arbeidsmarkt. Met de invoering van het vergunningstelsel werd uitzending gereguleerd en gingen uitzendbureaus een steeds belangrijkere allocatiefunctie vervullen op de arbeidsmarkt.
Uitzendbureaus gingen voorzien in een behoefte aan gespecialiseerd personeel bij
‘piek of ziek’, een belangrijke rol vervullen bij de (her)intreding van werknemers op
de arbeidsmarkt en in tijden van recessie een belangrijke bijdrage leveren aan het
herstel van de economie door te voldoen aan de (grotere) behoefte aan flexibele
arbeid. Daarnaast voorzag uitzendarbeid in een behoefte aan flexibiliteit bij bepaalde
1
categorieën deelnemers aan de arbeidsmarkt, zoals vrouwen en jongeren. Dit
vormde de reden voor het opnemen van een bijzondere regeling voor de uitzendovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW. Wanneer de uitzendovereenkomst voldoet
aan de definitie van artikel 7:690 BW heeft de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau. Voor deze arbeidsovereenkomst geldt op grond van
artikel 7:691 BW en Bijlage B Ontslagbesluit een verlicht arbeidsrechtelijk regime op
basis waarvan meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden
aangegaan met de uitzendwerknemer en de arbeidsovereenkomst gemakkelijker
(tussentijds) kan worden beëindigd.
2

Bij uitzending is sprake van een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding tussen de
uitzendwerknemer, de uitzendwerkgever en de opdrachtgever van de uitzendwerkgever (de inlener). Enerzijds heeft de uitzendwerknemer een arbeidsovereenkomst

1

2

Zie over situaties waarin behoefte bestaat aan door uitzendbureaus aangeboden flexibele arbeid,
welke inleners hiervan gebruik maken en waarin de uitzendkracht zich onderscheidt van een
‘gewone’ werknemer: D.E.G. Moolenaar, The Dutch market for agency work (diss. Amsterdam
UvA), Saarbrücken: Lambert Academic Publishing 2002.
Bij mijn weten was De Leede de eerste die in deze situatie het begrip driehoeksverhouding
hanteerde. Zie L.J.M. de Leede, Driehoeksverhoudingen in het arbeidsrecht, NJB 7 maart 1970,
nr. 10, p. 270-276.
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met de uitzendwerkgever en anderzijds verricht hij arbeid onder toezicht en leiding
van deze inlener. Voordat de relatie tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau in
het BW werd geduid als een arbeidsovereenkomst, werd deze soms ook wel gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht omdat tussen de uitzendkracht
en het uitzendbureau geen sprake zou zijn van een gezagsverhouding. De regeling
van de uitzendovereenkomst in het BW maakte een einde aan de twijfel over de
wijze waarop de rechtsverhouding tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau
juridisch moest worden gekwalificeerd. Tijdens de parlementaire behandeling van
artikel 7:690 BW deelde de regering mee dat de regeling voor de uitzendovereenkomst niet alleen betrekking heeft op tijdelijke uitzending van uitzendkrachten door
uitzendbureaus, maar dat deze regeling tevens van toepassing kan zijn op andere
arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij de werknemer in de uitoefening
van het bedrijf of beroep van de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan een
derde om onder diens leiding en toezicht arbeid te verrichten. Van doorslaggevende
betekenis bij de beantwoording van de vraag of in dat geval sprake is van uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW, is of de werkgever binnen een dergelijke
driehoeksverhouding een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervult. De vraag is dan
welke van de andere thans op de arbeidsmarkt voorkomende – en soms in 1999 nog
niet bestaande – driehoeksverhoudingen, naast de hiervoor genoemde traditionele
uitzending door uitzendbureaus, onder de definitie van artikel 7:690 BW kunnen
worden geschaard.
De juridische kwalificatie van de uitzendovereenkomst voorafgaande aan de inwerkingtreding van artikel 7:690 BW komt aan de orde in de paragrafen 4.2 en 4.3.
In paragraaf 4.4 onderzoek ik aan de hand van de wetsgeschiedenis van artikel 7:690
BW wat destijds de gronden waren voor het opnemen van een bijzondere regeling voor
de uitzendovereenkomst in het BW en in paragraaf 4.5 worden de elementen uit de
definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW besproken. In paragraaf 4.6
komen de richtlijn betreffende uitzendarbeid uit 2008 en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) aan bod. Deze regelingen, waarin voorschriften
zijn opgenomen op het gebied van de gelijke behandeling van uitzendkrachten ten
opzichte van gewone werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de
inlener, bevatten van artikel 7:690 BW afwijkende definities van uitzendarbeid. In
paragraaf 4.7 komt het verlichte arbeidsrechtelijke regime bij uitzending en de relatie
van de uitzendwerknemer met de inlener aan de orde.
Hoewel tussen de uitzendwerknemer en de inlener slechts een feitelijke relatie bestaat,
worden in of op basis van Titel 10 Boek 7 BW bepaalde aan het werkgeverschap
verbonden rechten en verplichtingen mede neergelegd bij of toegerekend aan de
inlener. Daardoor is in bepaalde omstandigheden sprake van medeaansprakelijkheid
van de inlener voor de uit de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendwerknemer en de
uitzendwerkgever voortvloeiende verplichtingen en van opvolgend werkgeverschap in
uitzendverhoudingen. In paragraaf 4.8 komt aan de orde in welke omstandigheden
hiervan sprake is en welke redenen ten grondslag liggen aan deze pluraliteit van
(werkgevers)aansprakelijkheid in uitzendverhoudingen. In de paragrafen 4.9, 4.10, 4.11
en 4.12 bespreek ik andere op de arbeidsmarkt voorkomende driehoeksverhoudingen
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naast de ‘traditionele’ uitzending door een uitzendbureau. Beoordeeld wordt welke
detacheringsvarianten onder de definitie van artikel 7:690 BW kunnen worden
gebracht, wanneer bij managementovereenkomsten sprake is van uitzending ex
artikel 7:690 BW of werkgeverschap ex artikel 7:610 lid 1 BW en of payrolling als
uitzending ex artikel 7:690 BW kan worden gekwalificeerd en, als dit niet het geval
is, wat daarvan de gevolgen zijn voor de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie.
4.2

Uitzendrelaties

Dat het door de werknemer verrichten van arbeid onder het gezag van een andere
partij dan de partij die als werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer
sloot niet in de weg staat aan het werkgeverschap van deze laatste partij, aanvaardde
3
de Hoge Raad al in een arrest uit 1943. In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat de
arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer was blijven bestaan
nadat de werknemer op grond van een overeenkomst tussen zijn werkgever en een
derde ter beschikking werd gesteld aan de derde om uitsluitend onder diens leiding
arbeid te verrichten. Op welke wijze in deze situatie aan het element gezag werd
voldaan in de verhouding tussen de werknemer en de (contractuele) werkgever die
hem aan een derde ter beschikking stelde, was onduidelijk. Koopmans heeft dit in zijn
dissertatie uit 1962 zo uitgelegd dat de terbeschikkingstelling – hij sprak hier van de
“leenverhouding” – van de werknemer aan de derde kon worden gezien als een tijdelijk
4
delegeren van werkgeversgezag aan de derde door de (contractuele) werkgever. Op
grond van deze delegatie van werkgeversgezag aan de derde bestond dan een gezagsverhouding tussen de (contractuele) werkgever en de werknemer. Wanneer de
leenverhouding eindigde, bleef de arbeidsovereenkomst bestaan en viel de werknemer
weer terug op zijn (contractuele) werkgever. Van leenverhoudingen was volgens
Koopmans sprake wanneer “een vennootschap personeel tijdelijk ter beschikking stelt
van een dochteronderneming, of wanneer een metaalbedrijf gedurende bepaalde tijd
een aantal van zijn arbeiders afstaat aan een ander metaalbedrijf dat met grote
5
personeelstekorten te kampen heeft.”
Als aparte categorie binnen de leenverhoudingen onderscheidde Koopmans de leenverhouding waarbij de “contractuele werkgever van het ter beschikking stellen van
6
arbeiders aan anderen zijn bedrijf maakt.” Deze categorie werd later aangeduid als
uitzending en, in verband met de grote krapte die in de jaren vijftig en zestig op de
arbeidsmarkt heerste, snel populair. In die jaren werden deze uitzendondernemers

3
4

5
6

HR 16 april 1943, NJ 1943, 352.
Koopmans formuleerde dit als volgt: “Opdrachten aan de arbeider om de aanwijzingen van derden
te volgen kunnen mede als gezag voor de toepassing van art. 1637a B.W. (artikel 7:610 lid 1 BW)
worden beschouwd: de dienstbetrekking met A kan zo voortduren terwijl bij B wordt gewerkt, ook
als nimmer bij A is gewerkt maar wel bij C, D en E.” T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider
en werknemer (diss. Amsterdam UvA), Alphen aan den Rijn: Samsom 1962, p. 296.
T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer (diss. Amsterdam UvA), Alphen aan
den Rijn: Samsom 1962, p. 296.
T. Koopmans, De begrippen werkman, arbeider en werknemer (diss. Amsterdam UvA), Alphen aan
den Rijn: Samsom 1962, p. 296.
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vaak negatief aangeduid als ronselaars of koppelbazen, omdat zij werknemers met
hogere lonen weglokten bij hun werkgevers en hen vervolgens tegen een gefixeerd
bedrag per week of per maand ter beschikking stelden aan allerlei ondernemingen,
vaak metaalfabrieken, scheepswerven, of havenbedrijven. Deze handelwijze ging
meestal gepaard met het ontgaan of ontduiken van de afdracht van loonbelasting
en sociale premies en leidde tevens tot loonconcurrentie waardoor onrust ontstond
7
op de arbeidsmarkt. Om deze praktijken te stoppen, werd in 1965 de Wet terbeschikkingstelling arbeidskrachten (Wet TBA) ingevoerd. In de Wet TBA werd aan de
Kroon de bevoegdheid gegeven het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan
8
een vergunning te binden. Dit vergunningstelsel werd in 1970 ingevoerd. In 1990
9
werd de Wet TBA overgeheveld naar de in dat jaar in werking getreden Arbeidsvoorzieningswet (1990). Ook de Arbeidsvoorzieningswet verbood het zonder vergun10
ning ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Niettemin had elke aanvrager
recht op de vergunning, tenzij gegronde vrees bestond dat wettelijke regels zouden
worden overtreden of hierdoor de goede verhoudingen op de arbeidsmarkt zouden
11
worden geschaad. Artikel 93 lid 1 sub c van de Arbeidsvoorzieningswet verbood het
uitzendbureau arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan opdrachtgevers voor
andere dan tijdelijke arbeid. Op de houder van de uitzendvergunning was de Regeling
voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten van toepassing. Dit was een
12
besluit van de Minister van SZW waarin het de vergunninghouder werd verboden
een uitzendkracht langer dan zes maanden naar één bedrijf uit te zenden. Verschillende uitzendkrachten die elkaar binnen een bepaalde periode bij dezelfde opdrachtgever opvolgden, werden bij de berekening van deze termijn als één uitzendkracht
beschouwd. Voorts verbood deze regeling het verrichten van andere dan tijdelijke
arbeid door de uitzendkracht. Ook mocht aan de uitzendkracht geen hoger of lager
loon worden betaald dan hij zou hebben ontvangen wanneer hij de arbeid op grond
van een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever had verricht. Met de inwerkingtreding van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 op 1 januari 1997 verviel voormelde
voorwaarde dat de terbeschikkingstelling betrekking moest hebben op tijdelijke
arbeid, maar bleef het hiervoor genoemde op deze bepaling gebaseerde besluit van
13
de Minister van SZW van kracht.
4.3

Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 7:690 BW werd de rechtsverhouding tussen de uitzender (het uitzendbureau) en de uitzendkracht verschillend

7
8

9
10
11
12
13
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Zie S.G. Francovich en M.J. Vos, De nieuwe Arbeidsvoorzieningswet en het ter beschikking stellen
van arbeid, SR 1991/5.
Zie voor een uitvoerige beschrijving van wat voorafging aan de inwerkingtreding van de Wet TBA
alsmede van het systeem van de Wet TBA: M.V. van der Woude, De ontwrichting van het ter
beschikking stellen van arbeidskrachten, NJB 24 maart 1995, nr. 12, p. 448-452.
Samen met de Arbeidsbemiddelingswet 1930.
Artikel 90 Arbeidsvoorzieningswet.
Artikel 95 Arbeidsvoorzieningswet daarvoor was deze voorwaarde opgenomen in artikel 6 lid 1
TBA.
Besluit van 17 december 1990, Stcrt. 1990/ 245.
Artikel 19 van de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996.
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14

geduid. In de literatuur meenden sommigen dat sprake was van een opdrachtovereenkomst en anderen dat onder omstandigheden sprake kon zijn van een arbeids15
overeenkomst. Een meerderheid meende dat de uitzendovereenkomst diende te
worden gesplitst in een voorovereenkomst die werd aangegaan op het moment dat
de uitzendkracht zich inschreef bij het uitzendbureau, en de overeenkomst die
ontstond nadat de uitzendkracht aan het werk was gegaan bij de opdrachtgever
van het uitzendbureau. Bij die laatste overeenkomst diende dan aan de hand van de
feitelijke omstandigheden te worden vastgesteld of deze rechtsverhouding voldeed
16
aan de elementen van de arbeidsovereenkomst.
Voor alle auteurs stond of viel de juridische duiding van de uitzendovereenkomst als
arbeidsovereenkomst met de aanwezigheid van een gezagsverhouding tussen de
uitzendkracht en het uitzendbureau. Ook de Hoge Raad dacht er zo over. In zijn in
17
paragraaf 2.3.5 besproken arresten uit 1977, 1980 en 1988 bevestigde de Hoge Raad
dat de in die uitspraken in het geding zijnde vormen van uitzending en in- en
uitlening meebrachten dat een arbeidsovereenkomst bestond met het uitzendbureau
of uitleenbedrijf, omdat de uitgezonden of uitgeleende werknemer op grond van
zijn overeenkomst met het uitzendbureau of uitleenbedrijf verplicht was de werkzaamheden bij de derde te verrichten met inachtneming van de aanwijzingen van
die derde. Het door het uitzendbureau aan de opdrachtgever overlaten van de nadere
bepaling van de werkzaamheden van de uitzendkracht bracht naar het oordeel van
de Hoge Raad mee dat in deze situaties een gezagsverhouding bestond tussen de
uitzendkracht of uitgeleende werknemer met het uitzendbureau of uitleenbedrijf. In
deze situaties werd de feitelijke gezagsverhouding door de uitzender of detacheerder
aan de derde gedelegeerd, zo kan worden opgemaakt uit deze arresten.
De Hoge Raad formuleerde in deze arresten geen algemene regel op grond waarvan
bij uitzending altijd een arbeidsovereenkomst bestond met het uitzendbureau. Of
sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau, hing telkens af van de feitelijke omstandigheden waarbij van doorslaggevend
belang was of de uitzendkracht op grond van zijn overeenkomst met het uitzendbureau verplicht was werkzaamheden bij de derde te verrichten met inachtneming
van de aanwijzingen van die derde. Als de relatie tussen de uitzendkracht en het
uitzendbureau een vrijblijvende was en de uitzendkracht kon weigeren werkzaamheden te gaan verrichten bij bepaalde opdrachtgevers, dan was geen sprake van een

14
15

16
17

Zie voor een overzicht van deze literatuur: Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties, Deventer:
Kluwer (losbl.), onderdeel H 1.1.
Zie voor een overzicht van de verschillende meningen in de literatuur: H. Naber, Vormt het
uitzendwezen in het arbeidsrecht een driehoek met twee zijden?, NJB 24 februari 1979, nr. 8,
p. 157, W.H.A.C.M. Bouwens, Personeelswerving via het uitzendbureau, SR 1988/1, p. 4/5, Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties, Deventer: Kluwer (losbl.), onderdeel H 5.4.1Uitzendwerk en punt 8
van de conclusie van A.G. Koopmans voor HR 27 november 1992, NJ1993, 273.
Zie Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties, Deventer: Kluwer (losbl.), onderdeel H 5.4.1 en de daar
genoemde literatuur. Zie ook de conclusie van A-G Koopmans voor HR 7 april 1995, JAR 1996/168.
HR 14 oktober 1977, NJ 1978, 31, HR 23 mei 1980, NJ 1980, 633 m.nt. Stein en HR 18 november 1988,
NJ 1989, 344.
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18

arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau. In zijn noot bij
19
het arrest van de Hoge Raad van 23 mei 1980 betoogde Stein dat de uitzendovereenkomst op drie verschillende wijzen kon worden geduid:
i. de uitzendkracht diende als werknemer in dienst van de opdrachtgever van het
uitzendbureau te worden aangemerkt (het uitzendbureau was slechts belast met
het administreren van de loonbetaling);
ii. de uitzendkracht diende als werknemer in dienst van het uitzendbureau te
worden aangemerkt (de uitzendkracht was krachtens een gezagsverhouding
jegens het uitzendbureau verplicht om de aanwijzingen van de derde op te
volgen); en
iii. de uitzendkracht was noch bij het uitzendbureau, noch bij de opdrachtgever in
dienst op basis van een arbeidsovereenkomst omdat beide verhoudingen niet
voldeden aan de definitie van artikel 7:610 lid 1 BW (de derde had zich niet tot
loonbetaling aan de uitzendkracht verbonden en tussen uitzendbureau en uitzendkracht bestond geen gezagsverhouding).
Wanneer de uitzendkracht door het uitzendbureau niet gehouden kon worden het
hem door de uitzender aangeboden werk te aanvaarden, ontbrak volgens Stein het
element van de gezagsverhouding (of ondergeschiktheid) en kon geen sprake zijn van
een arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau. In een
dergelijke situatie bestonden volgens Stein ook gegronde bezwaren tegen het aannemen van een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever. Een door hem genoemd
bezwaar was dat het uitzendbureau voor zichzelf optrad bij het leggen van contact
met de opdrachtgever en de uitzendkracht en de opdrachtgever – zo begrijp ik Stein –
zich niet aan elkaar hadden verbonden. In die situatie resteerde dan alleen nog
de hiervoor onder (iii) genoemde duiding en moest volgens Stein de rechtsverhouding tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau worden aangemerkt als een
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten, zoals destijds opgenomen in
20
artikel 1637 BW (oud BW).
4.4

De totstandkoming van artikel 7:690 BW

Ondanks de onduidelijkheid die reeds sinds de jaren zestig had bestaan over de
duiding van de uitzendovereenkomst, liet de regering zich pas halverwege de jaren

18

19

20

80

Van Haren beschouwde de verplichting arbeid te verrichten in relatie tot de gezagsverhouding als
een wezenskenmerk van de arbeidsovereenkomst en meende dat wanneer dit kenmerk ontbrak,
eerst een arbeidsovereenkomst ontstond op het moment dat op een oproep van de één de
acceptatie door de ander plaatsvond. I.A.C. van Haren, Flexibiliteit in het aanstellings- en ontslagrecht, in: Blinde vlekken in het sociaal recht (liber amicorum B.S. Frenkel), Deventer: Kluwer 1986,
p. 92.
HR 23 mei 1980, NJ 1980, 633 m.nt. Stein. In dit arrest boog de Hoge Raad zich over het oordeel van
de rechtbank, dat sprake was van een gezagsverhouding tussen de uitzendkracht en de uitzender
omdat de uitzendkracht jegens de uitzender verplicht was de hem door de uitzender opgedragen
arbeid te verrichten met inachtneming van de in de opdrachtbevestiging vermelde werktijden én
van de aanwijzingen van de inlener. De Hoge Raad overwoog dat de rechtbank gelet op de feitelijke
omstandigheden in deze zaak “zonder schending van enige rechtsregel” tot dit oordeel had
kunnen komen.
Nu zou dit een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW zijn.

De totstandkoming van artikel 7:690 BW

4.4

negentig van de vorige eeuw voor de eerste keer uit over de aard van de relatie tussen
de uitzendkracht en het uitzendbureau. Tijdens de parlementaire behandeling van de
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) werd meegedeeld dat de
21
“heersende opvatting uitging van een twee-fasen-structuur.” Deze tweefasenstructuur hield volgens de regering in dat de uitzendkracht een voorovereenkomst sloot
met het uitzendbureau op het moment dat hij zich liet registreren. Wanneer de
uitzendkracht vervolgens daadwerkelijk werd uitgezonden naar een opdrachtgever
van het uitzendbureau, bestond tussen het uitzendbureau en uitzendkracht een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Gedurende de behandeling van de Wulbz
in de Eerste Kamer werden deze mededelingen echter weer genuanceerd. In lijn met
de hiervoor genoemde arresten van de Hoge Raad uit 1977, 1980 en 1988 werd
vooropgesteld “dat aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden beoordeeld zal moeten worden of de juridische relatie tussen een uitzendbureau en een
uitzendkracht als een arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt in de zin van
22
artikel 1637a BW.” Terug bij af dus, dat wil zeggen, bij de definitie van artikel 7:610
lid 1 BW.
23

Het in de kabinetsnota Flexibiliteit en Zekerheid van 4 december 1995 opgenomen
voornemen van de regering in het BW een weerlegbaar rechtsvermoeden voor het
bestaan van een arbeidsovereenkomst op te nemen, maakte echter noodzakelijk dat
een einde kwam aan de twijfel over de wijze waarop de rechtsverhouding tussen de
uitzendkracht en het uitzendbureau moest worden geduid. In dat kader wilde de
regering bezien onder welke voorwaarden de overeenkomst tussen uitzendbureau en
24
uitzendkracht als een arbeidsovereenkomst kon worden aangemerkt. Op 3 april
1996 gaf de Stichting van de Arbeid (hierna: STAR) in haar Nota Flexibiliteit en
25
Zekerheid haar visie op de uitzendrelatie. Deze heeft vervolgens de basis gevormd
van de regeling van de uitzendovereenkomst. De STAR constateerde dat de intermediairs, in het bijzonder het uitzendwezen, een allocatieve functie op de arbeidsmarkt vervulden en die allocatiefunctie een wezenlijk onderdeel vormde van een
flexibele arbeidsmarkt. Deze allocatieve functie veronderstelde een optimale keuzevrijheid van partijen bij het aangaan en verbreken van onderlinge relaties in het kader
van de tewerkstelling van de uitzendkracht. In de praktijk leidde dit echter tot het
ontbreken van zekerheid over de duur van die onderlinge relaties en daarmee ontbrak
het de uitzendkracht aan zekerheid over de omvang van de in de toekomst te
verwerven inkomsten. Volgens de STAR diende deze onzekerheid voor de uitzendkracht te worden beperkt naar gelang diens relatie met het uitzendbureau langer

21
22
23
24
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Kamerstukken II 1995/96, 24 439, nr. 6, p. 21.
Kamerstukken I 1995/96, 24 439, nr. 134b, p. 38.
Zie S.W. Kuip en C.G. Scholtens, Flexibiliteit en zekerheid, Parlementaire Geschiedenis van de Wet
flexibiliteit en zekerheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 921/922.
Duidelijkheid over de rechtsverhouding tussen de uitzendkracht en de uitzender zou volgens de
regering tevens de naleving van de informatieverplichting van artikel 7:655 BW (destijds artikel 1637f
BW) dienen. Dit artikel was op 1 januari 1994 in werking getreden ter uitvoering van EG-richtlijn 91/
533 betreffende informatie aan de werknemer over zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding.
Zie S.W. Kuip en C.G. Scholtens, Flexibiliteit en zekerheid, Parlementaire Geschiedenis van de Wet
flexibiliteit en zekerheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 922-925.
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duurde omdat dan de binding over en weer tussen de uitzendkracht en de uitzender
toenam. De STAR stelde daarom voor de uitzendrelatie vanaf het eerste moment van
tewerkstelling als een arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau te kwalificeren. Anderzijds zou, gelet op het belang van de allocatieve functie
van uitzendarbeid, voor kortdurende uitzendrelaties een ‘lichter’ arbeidsrechtelijk
regime van toepassing dienen te zijn. Pas wanneer de uitzendrelatie langer duurde –
de STAR noemde een periode van zes maanden – zou het gewone arbeidsrechtelijke
regime van toepassing moeten zijn op de uitzendrelatie, behoudens voor zover caopartijen daarvan binnen de grenzen van Titel 10 van Boek 7 BW af zouden zijn
geweken. Daarbij dienden volgens de STAR voor de uitzendrelatie speciale ontslagrichtlijnen te worden ontwikkeld teneinde te bepalen in welke gevallen sprake kon
zijn van een ontslag wegens verminderd werkaanbod dan wel om economische
redenen. Wanneer de rechtspositie van de uitzendkracht in lijn met deze voorstellen
zou worden ingericht, konden de sinds 1970 vereiste vergunning voor het ter
beschikking stellen van uitzendkrachten en de daaraan verbonden maximumtermijn
worden afgeschaft.
De adviezen van de STAR, waaronder het als een arbeidsovereenkomst aanmerken
van de uitzendovereenkomst, werden overgenomen in het wetsvoorstel flexibiliteit
en zekerheid. Daarnaast vervielen de verplichte vergunning en de maximale terbeschikkingstellingstermijn uit de Arbeidsvoorzieningswet. De in deze wet opgenomen
voorschriften en gedragsnormen op het gebied van het ter beschikking stellen van
werknemers, die mede uit hoofde van het IAO Verdrag betreffende particuliere
26
uitzendbureaus voor arbeidsbemiddeling wettelijk moesten zijn geregeld, werden
opgenomen in de op 1 juli 1998 in werking getreden Waadi. In de memorie van
27
toelichting bij de Waadi motiveerde de regering de afschaffing van het vergunningstelsel door erop te wijzen dat dit in de weg stond aan de totstandkoming van een
optimaal werkende markt voor allocatieve diensten. Dat kon een nadelig effect
hebben op de werking van de gehele arbeidsmarkt en daarmee een belemmering
vormen voor een optimale arbeidsparticipatie.
28

In de memorie van toelichting bij de Wet flexibiliteit en zekerheid werd ten aanzien
van de voorgestelde regeling van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 en 691 BW
meegedeeld dat het werken voor en via uitzendbureaus sterk in omvang was toegenomen en de uitzendformule een belangrijke allocatiefunctie vervulde op de arbeidsmarkt. Die allocatiefunctie moest behouden blijven. Tegelijkertijd constateerde de
regering dat in de praktijk behoefte aan grotere duidelijkheid was gebleken met
betrekking tot de rechtspositie van de bij de uitzendrelatie betrokken partijen. Ten
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ILO Convention 181 on Private Employment Agencies, C181 van 19 juni 1997. Zie hierover de
toelichtende nota bij de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 10 juni 1999 inzake de
goedkeuring van IAO Verdrag nr. 181, Staten-Generaal, vergaderjaar 1998/1999, 26 601, nrs. 262 en 1.
Kamerstukken II 1996/97, 25 264, nr. 3, p. 4.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 9.
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aanzien van de juridische duiding stelde zij voor in een aparte afdeling van Titel 10
Boek 7 BW een specifieke regeling van de uitzendovereenkomst op te nemen waarin
deze overeenkomst als een arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt. De allocatiefunctie rechtvaardigde volgens de regering dat partijen bij de uitzendovereenkomst
anders dan in het geval van een gewone arbeidsovereenkomst een zekere vrijheid
dienden te hebben bij het aangaan en verbreken van hun arbeidsrelatie. Tegelijkertijd
diende deze vrijheid volgens de regering te worden begrensd omdat deze voor
de werknemer, wat zijn arbeid en inkomen betrof, een onzekere factor vormde. In
navolging van de STAR werd gekozen voor een periode van zes maanden waarin
een verlicht arbeidsrechtelijk regime zou gelden. Gedurende deze periode zouden
in afwijking van artikel 7:668a BW meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd kunnen worden gesloten zonder dat een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd zou ontstaan. Voorts zouden de uitzendwerkgever en de uitzendwerknemer een uitzendbeding overeen kunnen komen op grond waarvan de
arbeidsovereenkomst gedurende deze periode van rechtswege zou eindigen bij de
beëindiging van de uitzendopdracht op verzoek van de opdrachtgever.
De regeling van de uitzendovereenkomst zou alleen van toepassing zijn op werkgevers
met een allocatiefunctie, zo benadrukte de regering met de volgende woorden in de
memorie van toelichting: “De bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst geldt
alleen voor die werkgevers die daadwerkelijk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt
vervullen, dus die in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf arbeids29
krachten ter beschikking stellen aan derden.” Incidentele terbeschikkingstelling van
werknemers door werkgevers met in feite geheel andersoortige beroeps- of bedrijfs30
activiteiten en intra-concern detachering vielen daar niet onder. De regering voegde
hieraan toe dat het met de voorgestelde regeling van de uitzendovereenkomst beoogde
toepassingsbereik ruimer was dan de op dat moment in de praktijk voorkomende
tijdelijke uitzending van uitzendkrachten door ‘traditionele’ uitzendbureaus. Ook
andere arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij de werknemer in de uitoefening van het bedrijf of beroep van de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan
een derde om onder diens leiding en toezicht arbeid te verrichten, zouden hieronder
kunnen vallen. Omdat de voorgestelde regeling van de uitzendovereenkomst echter
uitsluitend van toepassing was op werkgevers die in het kader van een door hen op de
arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie werknemers ter beschikking stellen aan derden, zou deze regeling volgens de regering in de praktijk echter alleen van toepassing
zijn op “organisaties zoals uitzendbureaus, detacheerbedrijven, arbeidspools en andere
organisaties, die er hun beroep van maken arbeidskrachten onder welke noemer dan
31
ook, tijdelijk aan derden ter beschikking te stellen.” Tijdens de latere behandeling van
het wetsvoorstel in de Tweede Kamer benadrukte de regering nogmaals dat de
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Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10.
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bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst alleen geldt voor werkgevers die
32
daadwerkelijk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervullen.
4.5

De definitie van artikel 7:690 BW

Voldoet de uitzendovereenkomst aan de definitie van artikel 7:690 BW, dan is sprake
van een uitzendovereenkomst waarbij de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de uitzender. In artikel 7:690 BW wordt de uitzendovereenkomst gedefinieerd als:
“de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van
de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt
gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte
opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.”
Binnen deze definitie onderscheid ik vier elementen:
i. er is een arbeidsovereenkomst tussen de ter beschikking stellende (uitzend)
werkgever en de werknemer;
ii. de werknemer wordt in het kader van het beroep of bedrijf van de uitzendwerkgever aan een derde ter beschikking gesteld voor het verrichten van arbeid;
iii. de terbeschikkingstelling vindt plaats krachtens een opdrachtovereenkomst tussen de uitzendwerkgever en de derde; en
iv. de werknemer moet de arbeid verrichten onder toezicht en leiding van de derde.
4.5.1

Arbeidsovereenkomst met de uitzendwerkgever

Omdat een arbeidsovereenkomst van de uitzendwerkgever met de werknemer het
startpunt vormt in de definitie van artikel 7:690 BW rees in de literatuur de vraag of
de rechtsverhouding tussen de uitzendwerkgever en de werknemer tevens aan de
33
vereisten van artikel 7:610 lid 1 BW moet voldoen. In de memorie van toelichting bij
de Wet flexibiliteit en zekerheid werd deze vraag niet beantwoord. Daarin werd ten
aanzien van de juridische duiding van de uitzendrelatie volstaan met de mededeling
dat deze als een arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt en “dit betekent dat op deze

32

33
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Dit naar aanleiding van de vraag vanuit de Tweede Kamer, of het door een ingenieursbureau elders
detacheren van enkele personeelsleden ook onder de definitie van de uitzendovereenkomst viel.
Daarop herhaalde de regering: “De voorgestelde regeling van de uitzendovereenkomst geldt alleen
voor die werkgevers die daadwerkelijk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervullen. Het gaat
daarbij om werkgevers (intermediairs) die er hun bedrijf of beroep van maken om vraag en aanbod
van tijdelijke arbeid bij elkaar te brengen” en het dan in de praktijk zou gaan om “uitzendbureaus,
detacheerbedrijven en arbeidspools.” Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 6, p. 16.
Zie I.P. Asscher-Vonk, Flex en zeker: de uitzendkracht, SMA 1997/7/8, p. 377, P.F. Doornik,
Artikel 7:690 en 691 BW De uitzendovereenkomst, SR 1997/7/8, p. 221 en E. Verhulp, De ondergeschiktheid, het belemmeren en de ziekte van de uitzendkracht, SR 2001/4, p. 101-103. Alleen
Grapperhaus en Jansen stellen deze vraag niet en menen dat de rechtsverhouding tussen de
uitzendwerkgever en de werknemer aan de vereisten van artikel 7:610 lid 1 BW moet voldoen:
F.B.J. Grapperhaus en M. Jansen, De uitzendovereenkomst, Deventer: Kluwer 1999, p. 29.
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relatie de regeling van de arbeidsovereenkomst onverkort van toepassing is, be34
35
houdens voor zover anders bepaald.” Verhulp meent dat uit de parlementaire
geschiedenis en de tekst van artikel 7:690 BW volgt dat een uitzendovereenkomst als
arbeidsovereenkomst niet aan de eisen van artikel 7:610 lid BW behoeft te voldoen.
Van belang zou slechts zijn of de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van de
uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever en of de uitzendwerknemer
krachtens een opdrachtovereenkomst tussen de uitzendwerkgever en de derde onder
toezicht en leiding van de derde arbeid verricht. Of tussen de werknemer en de
uitzendwerkgever een gezagsverhouding bestaat en of de ene partij van de andere
partij als loon te kwalificeren betalingen ontvangt, is hier niet van belang. Dat heeft
volgens Verhulp als consequentie dat partijen er op grond van artikel 7:690 BW
rekening mee moet houden dat wanneer de ene partij de andere op grond van een
tussen hen gesloten opdrachtovereenkomst ter beschikking stelt aan een derde,
tussen hen geen opdrachtovereenkomst, maar een uitzendovereenkomst en dus
een arbeidsovereenkomst bestaat. Tegen de visie van Verhulp die impliceert dat
elke opdrachtovereenkomst waarbij de ene partij ter beschikking wordt gesteld aan
een derde een uitzendovereenkomst én dus een arbeidsovereenkomst kan zijn, pleit
dat de regering met artikel 7:690 BW geen ruimer bereik van de arbeidsovereenkomst
beoogde. In de inleiding van de memorie van toelichting bij de Wet flexibiliteit en
zekerheid werd meegedeeld dat “het wetsvoorstel niet ziet op flexibele arbeid die
buiten het kader van de arbeidsovereenkomst wordt verricht t.w. in het kader van een
opdracht of aanneming van werk. In de regeling van deze rechtsverhoudingen wordt
door specifieke regels voorzien. Het wetsvoorstel beoogt daarin geen wijziging te
brengen. Voor flexibele arbeid die in het kader van een opdracht of aanneming
van werk wordt verricht gelden de voor deze bijzondere contracten toepasselijke
36
regels.”
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet flexibiliteit en zekerheid stelde de
Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) in lijn met de voormelde visie van Verhulp een
aanpassing van de definitie van artikel 7:690 BW voor waaruit zou blijken dat de
overeenkomst tussen de uitzendwerkgever en de uitzendwerknemer niet behoefde te
37
voldoen aan de vereisten van artikel 7:610 lid 1 BW. Volgens de Minister van SZW
38
was de definitie echter voldoende duidelijk. De Minister deelde mee dat de
uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW was gedefinieerd als een bijzondere
arbeidsovereenkomst waarbij in het kader van de driehoeksrelatie tussen de uitzendwerkgever, de werknemer en de derde arbeid wordt verricht op basis van een
arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW. Daarbij geldt ten aanzien
van de elementen arbeid en gezag dat de werknemer in het kader van het beroep of
bedrijf van de werkgever voor het verrichten van de bedongen arbeid aan een derde
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Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 9/10.
E. Verhulp, De ondergeschiktheid, het belemmeren en de ziekte van de uitzendkracht, SR 2001/4.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 3.
Zie S.W. Kuip en C.G. Scholtens, Flexibiliteit en zekerheid, Parlementaire Geschiedenis van de Wet
flexibiliteit en zekerheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 950.
Zie S.W. Kuip en C.G. Scholtens, Flexibiliteit en zekerheid, Parlementaire Geschiedenis van de Wet
flexibiliteit en zekerheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 950.
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ter beschikking wordt gesteld waarbij de werknemer werkt onder toezicht en leiding
van die derde. Bij twijfel over de vraag of sprake is van een uitzendovereenkomst
39
moet, zo stelde de Minister, “het totale relevante feitencomplex aan de definitie van
de uitzendovereenkomst getoetst (…) worden. Voldoen de feiten aan de in de
definitie gegeven omstandigheden dan kan een eventueel door partijen gegeven
andere juridische duiding van de overeenkomst niet verhinderen dat de betreffende
overeenkomst toch als arbeidsovereenkomst in de vorm van een uitzendovereenkomst aangemerkt dient te worden.” Bij de kwalificatie van de uitzendovereenkomst
ex artikel 7:690 BW is dus op dezelfde wijze als bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst op de voet van de in paragraaf 2.3.4 besproken jurisprudentie van de
Hoge Raad van doorslaggevende betekenis op welke wijze partijen feitelijk uitvoering
40
hebben gegeven aan de door hen gemaakte contractuele afspraken.
41

Grapperhaus en Jansen menen op basis van de aan het begin van deze paragraaf
aangehaalde passage uit de memorie van toelichting dat pas sprake kan zijn van een
uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW wanneer de rechtsverhouding
tussen de uitzendwerkgever en de werknemer voldoet aan alle elementen van
artikel 7:610 lid 1 BW. Omdat de uitzendwerknemer de arbeid verricht onder toezicht
en leiding van de opdrachtgever van de uitzendwerkgever zou dan zowel tussen de
uitzendwerknemer en de uitzendwerkgever, als tussen de uitzendwerknemer en
die opdrachtgever een gezagsverhouding moeten bestaan. Zij lossen dit op door
de gezagsverhouding op te splitsen in het werkgeversgezag van de opdrachtgever
betreffende het verrichten van de arbeid en het werkgeversgezag van de uitzendwerk42
gever met betrekking tot alle overige zaken. Deze oplossing vertoont gelijkenis met
de overwegingen van de Hoge Raad in de hiervoor in paragraaf 4.3 en in paragraaf 2.3.5
besproken arresten over de kwalificatie van de uitzendovereenkomst voorafgaand aan
de inwerkingtreding van artikel 7:690 BW. Tegen deze visie van Grapperhaus en Jansen
pleit dat met artikel 7:690 BW niet werd beoogd deze in de praktijk tot weinig
rechtszekerheid leidende jurisprudentie van de Hoge Raad te codificeren, maar om
met behulp van wetsduiding duidelijkheid te creëren over de juridische positie van de
43
partijen bij de uitzendovereenkomst. Ik leid uit de hiervoor aangehaalde mededelingen van de regering naar aanleiding van de door de VVA voorgestelde aanpassing van
artikel 7:690 BW af dat binnen de uitzendovereenkomst de elementen arbeid, loon en
gezag zijn verdeeld over de rechtsverhouding met het uitzendbureau én over de relatie
met de inlener zodat niet de rechtsverhouding tussen de uitzendkracht en de uitzendwerkgever, maar deze driehoeksverhouding in haar geheel de elementen loon, arbeid
44
en gezag uit artikel 7:610 lid 1 BW moet bevatten. Is dat het geval, en voldoet de
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Zie S.W. Kuip en C.G. Scholtens, Flexibiliteit en zekerheid, Parlementaire Geschiedenis van de Wet
flexibiliteit en zekerheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 950.
Vgl. Hof Amsterdam 22 mei 2008, JAR 2008/181.
F.B.J. Grapperhaus en M. Jansen, De uitzendovereenkomst, Deventer: Kluwer 1999, p. 25/26.
Zoals ten aanzien van het voldoen aan administratieve voorschriften, zoals de urenregistratie door
de uitzendwerknemer, en het doen van ziek- en hersteldmeldingen. F.B.J. Grapperhaus en
M. Jansen, De uitzendovereenkomst, Deventer: Kluwer 1999, p. 36/37.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 9/10.
Vgl. CRvB 1 september 2005, LJN: AU2439.
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driehoeksverhouding eveneens aan de hierna besproken elementen uit de definitie van
artikel 7:690 BW, dan wordt de rechtsverhouding tussen de uitzendwerkgever en de
45
uitzendwerknemer op grond van dat artikel juridisch geduid als een (bijzondere)
arbeidsovereenkomst.
4.5.2

In het kader van het beroep of bedrijf van de uitzendwerkgever

De uitzendwerkgever in de zin van artikel 7:690 BW moet zich in het kader van
zijn beroep of bedrijf toeleggen op het ter beschikking stellen van werknemers
aan derden. Dit betekent dat sprake is van een professionele op het uitzenden
46
van personeel gerichte organisatie. In de toelichting op artikel 7:690 BW werd
meegedeeld dat het ter beschikking stellen van werknemers (een) doelstelling
47
van de uitzendwerkgever moet zijn. Van een uitzendovereenkomst in de zin van
artikel 7:690 BW is geen sprake bij het incidenteel in voorkomende gevallen ter
beschikking stellen van arbeidskrachten door werkgevers die in feite geheel ander48
soortige beroeps- of bedrijfsactiviteiten hebben. Het ter beschikking stellen van
werknemers aan derden hoeft op basis van de wettekst niet de enige bedrijfsactiviteit
49
van de werkgever te zijn. In de eerste versie van de memorie van toelichting werd
nog meegedeeld dat de bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst alleen gold
voor die werkgevers van wie de hoofdactiviteit bestond uit het ter beschikking stellen
van arbeid. Deze zinsnede verdween echter uit de memorie van toelichting naar
50
aanleiding van het advies van de Raad van State. In dit advies constateerde de Raad
van State dat de definitie van uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW aanzienlijk
ruimer was dan die welke (op dat moment) werd gehanteerd in de praktijk en de
rechtsliteratuur. Zo zou ook detachering, waarbij in tegenstelling tot wat het geval
was bij uitzending een voortdurende arbeidsovereenkomst bestond met de uitlener,
onder de definitie van de uitzendovereenkomst kunnen vallen. In haar nader rapport
lichtte de regering toe dat dit juist beoogd werd. Onder de definitie van artikel 7:690
BW viel niet alleen de gebruikelijke uitzendrelatie. Ook andere driehoeksrelaties
waarbij de werkgever bedrijfsmatig werknemers aan derden ter beschikking stelt
om onder leiding en toezicht van een derde te werken, zouden onder de definitie
van artikel 7:690 BW kunnen vallen. Dit nader rapport is vervolgens ingepast in
de memorie van toelichting en grotendeels in de plaats gekomen van de in de eerdere
versie opgenomen toelichting inzake het toepassingsgebied van artikel 7:690 BW.
Daarbij verdween de voorwaarde dat het uitzenden de hoofdactiviteit van de
werkgever diende te zijn uit de memorie van toelichting. Ook in het artikelsgewijze
gedeelte van de eerste versie van de memorie van toelichting werd de voorwaarde dat
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Deze woorden gebruikte de regering ook in de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1996/97,
25 263, nr. 3, p. 9).
Zie ook W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht,
Deventer: Kluwer 2011, p. 23.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 33.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263 A, p. 2.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263 B, p. 8/9.
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het ter beschikking stellen van uitzendkrachten de hoofdtaak van de uitzendwerk51
gever moest zijn, geschrapt. Waarom deze voorwaarde uit de memorie van toelichting verdween en werd vervangen door de voorwaarde dat het ter beschikking stellen
van werknemers aan derden een doelstelling van de activiteiten van de werkgever
52
moet zijn, is niet duidelijk.
De uitzendwerkgever moet een allocatiefunctie vervullen op de arbeidsmarkt
Dat de uitzendwerkgever in de zin van artikel 7:690 BW de werknemers in het kader
van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf ter beschikking stelt, koppelde de
53
regering aan de allocatiefunctie die de uitzendformule vervult op de arbeidsmarkt.
De allocatiefunctie van de uitzendformule die (zoals in paragraaf 4.4 aan de orde
kwam) de aanleiding vormde voor het opnemen van een bijzondere regeling voor de
uitzendovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW impliceerde, zo deelde de regering mee in
de memorie van toelichting, “het aldus bij elkaar brengen van de vraag naar en het
54
aanbod van tijdelijke arbeid.” Alleen wanneer de uitzendwerkgever daadwerkelijk
een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervult, is sprake van een uitzendovereen55
komst in de zin van artikel 7:690 BW. Met de definitie van uitzendovereenkomst in
artikel 7:690 BW werd een ruimer toepassingsbereik beoogd dan de op dat moment
in de praktijk voorkomende ‘traditionele’ uitzending door uitzendbureaus die zich
richtten op terbeschikkingstelling bij ‘piek of ziek’. Nu de regeling van de uitzendovereenkomst echter beperkt was tot het door werkgevers in het kader van een door
hen op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie ter beschikking stellen van werknemers, zou deze volgens de regering in de praktijk alleen van toepassing zijn op
“organisaties zoals uitzendbureaus, detacheerbedrijven, arbeidspools en andere
organisaties, die er hun beroep van maken arbeidskrachten onder welke noemer
56
dan ook tijdelijk aan derden ter beschikking te stellen.” Ook bij de kwalificatie van
zulke detacheerbedrijven en arbeidspools als uitzendwerkgever ex artikel 7:690 BW
zou van doorslaggevende betekenis zijn of zij daadwerkelijk een allocatiefunctie op
57
de arbeidsmarkt vervullen. Terbeschikkingstelling in het kader van de uitoefening
van het beroep of bedrijf in de zin van artikel 7:690 BW houdt dus niet slechts in dat
de terbeschikkingstelling van de werknemers een doelstelling van de bedrijfs- of
beroepsactiviteiten van de werkgever is, maar ook dat deze plaatsvindt in het kader
van een door de werkgever op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie.
4.5.3

Krachtens een aan de uitzendwerkgever gegeven opdracht

De terbeschikkingstelling van de uitzendwerknemer geschiedt op basis van een
overeenkomst van opdracht van de uitzendwerkgever met de derde, verder is de
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Kamerstukken II 1996/97, 25 263 A, p. 3.
Zie hierover ook R.M. Beltzer, Uitzendrelaties galore, SMA 2003/1, p. 5.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 33.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 9.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10 en p. 33. Zie ook Kamerstukken II 1996/97, 25 263,
nr. 6, p. 15/16.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 6, p. 16.
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overeenkomst tussen de uitzendwerkgever en de derde vormvrij. De overeenkomst
van opdracht is evenals de arbeidsovereenkomst een in Boek 7 BW geregelde
bijzondere overeenkomst. Op grond van artikel 7:400 lid 1 BW mogen de in
het kader van een opdrachtovereenkomst verrichte werkzaamheden niet bestaan uit
het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het
uitgeven van werken, of het (doen) vervoeren van personen of zaken. In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 7:690 BW deelde de regering mee dat in artikel 7:690 BW
werd opgenomen dat de terbeschikkingstelling van de werknemer dient te geschieden
op basis van een opdrachtovereenkomst tussen de uitzendwerkgever en de derde “om
duidelijk te maken dat bijvoorbeeld aanneming van werk niet tot een uitzendover59
eenkomst kan leiden.” In de voorzet voor de tekst van het latere artikel 7:690 BW die
60
de STAR gaf in haar hiervoor aangehaalde Nota Flexibiliteit en Zekerheid werd reeds
gesproken van terbeschikkingstelling krachtens een opdrachtovereenkomst. Volgens
de STAR werd daarmee duidelijk gemaakt dat arbeid verricht in het kader van een
61
overeenkomst van aanneming van werk niet onder het bereik van de uitzendovereenkomst viel. Het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard op grond van de
overeenkomst van aanneming van werk omvat zowel het vervaardigen van een nieuwe
zaak als het werken aan een reeds bestaande zaak (bewerken, uitbreiden, veranderen,
62
repareren, slopen). Volgens de STAR moesten diensten die in hun geheel als pakket
worden uitbesteed – de STAR noemde hier als voorbeelden catering, beveiliging en
schoonmaak – eveneens worden aangemerkt als verricht in het kader van
63
een aangenomen werk. Op basis van deze visie van de STAR zou dus geen arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 BW maar een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst ex
artikel 7:610 lid 1 BW bestaan tussen cateraars en beveiligings- en schoonmaakbedrijven en hun werknemers die in het kader van het verrichten van respectievelijk
catering-, beveiligings- en schoonmaakwerkzaamheden aan derden ter beschikking
worden gesteld.
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Wel verbiedt artikel 10 Waadi de uitzendwerkgever werknemers ter beschikking te stellen aan een
onderneming waar gestaakt wordt en wordt de opdrachtovereenkomst beïnvloed door de
wetgeving inzake gelijke behandeling, welke het de uitzendwerkgever verbiedt bij de werving
en selectie van uitzendwerknemers onderscheid te maken naar geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd en handicap of chronische ziekte (artikel 7:646 BW, artikel 5 lid 1 sub a
Algemene wet gelijke behandeling, artikel 3 Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen,
artikel 3 sub a Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en artikel 4 sub a Wet
gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte).
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 33.
Zie S.W. Kuip en C.G. Scholtens, Flexibiliteit en zekerheid, Parlementaire Geschiedenis van de Wet
flexibiliteit en zekerheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 924/925.
Artikel 7:750 BW. De overeenkomst van aanneming van werk is de overeenkomst “waarbij de ene
partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de
opdrachtgever te betalen prijs in geld.”
Asser-Kortmann-De Leede-Thunnissen 5-III (1994), nr. 484. Zie ook Asser-Van den Berg 5-IIIC
(2007), nrs. 8 en 26.
Zie S.W. Kuip en C.G. Scholtens, Flexibiliteit en zekerheid, Parlementaire Geschiedenis van de Wet
flexibiliteit en zekerheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 925.
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4.5.4

Onder toezicht en leiding van de derde

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet flexibiliteit en zekerheid werd niet
toegelicht wat moest worden verstaan onder het verrichten van arbeid onder toezicht
64
en leiding van de derde. In de literatuur werd aangenomen dat toezicht en leiding op
hetzelfde neerkomen als werkgeversgezag in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW. Kuip
en Scholtens gaan ervan uit dat de uitzendwerkgever “feitelijk niet of nauwelijks”
65
zeggenschap heeft over de arbeidsomstandigheden van de uitzendwerknemer.
66
Grapperhaus en Jansen leiden uit jurisprudentie van de Hoge Raad in belasting67
zaken af dat het begrip toezicht en leiding kan worden uitgelegd als werkgeversgezag en menen eveneens dat de uitzendwerkgever “in het algemeen niet of
68
nauwelijks zeggenschap heeft” over de uitzendwerknemer. Ook in de (lagere)
rechtspraak wordt onder toezicht houden en leiding geven door de inlener hetzelfde
69
verstaan als werkgeversgezag ex artikel 7:610 lid 1 BW. Toch dekken beide begrippen
niet dezelfde lading. Anders dan de woorden ‘in dienst van’ in artikel 7:610 lid 1 BW,
hebben de woorden ‘onder toezicht en leiding van’ in artikel 7:690 BW uitsluitend
betrekking op het feitelijke gezag van de inlener over de door de uitzendwerknemer
verrichte arbeid. Tussen de uitzendwerknemer en de inlener kan geen sprake zijn van
gezag op basis van de door partijen gemaakte contractuele afspraken omdat zij zich
niet met elkaar hebben verbonden. Dat verklaart mijns inziens de keuze van de
regering voor de woorden ‘onder toezicht en leiding van’ in artikel 7:690 BW. Daarmee
wordt bedoeld dat de inlener slechts het feitelijke werkgeversgezag heeft over de
arbeid van de uitzendwerknemer. De uitzendwerkgever heeft op zijn beurt nauwelijks
tot geen feitelijk gezag over de door de uitzendwerknemer verrichte arbeid. Om die
reden kan de uitzendwerkgever niet aansprakelijk worden gesteld door de inlener voor
fouten of slecht werk van de door hem aan de inlener ter beschikking gestelde
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In de toelichting op de reparatiewet met betrekking tot de Wet flexibiliteit en zekerheid
passeerden de woorden toezicht en leiding uit artikel 7:690 BW kort de revue omdat op dat
moment in artikel 1 lid 1 sub c Waadi in dit kader werd gesproken van toezicht of leiding.
Aangesproken op het verschil tussen beide formuleringen – was het nu noodzakelijk dat van zowel
toezicht als van leiding sprake was voordat voldaan werd aan de definitie van artikel 7:690 BW of
was alleen toezicht ook voldoende – antwoordde de regering dat sprake diende te zijn van toezicht
én leiding en de formulering in de Waadi zou worden aangepast aan die van artikel 7:690 BW.
Kamerstukken II 1998/99, 26 257, nr. 7, p. 18. Bij wetswijziging van 23 april 2003 heeft deze
aanpassing plaatsgevonden. In artikel 34 van de Invorderingswet 1990 (aansprakelijkheid derde
voor door uitzendwerkgever voor uitzendwerknemer verschuldigde loonbelasting) wordt echter
nog steeds gesproken over toezicht of leiding in plaats van toezicht en leiding.
S.W. Kuip en C.G. Scholtens, Flexibiliteit en zekerheid, Parlementaire Geschiedenis van de Wet
flexibiliteit en zekerheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 919.
F.B.J. Grapperhaus en M. Jansen, De uitzendovereenkomst, Deventer: Kluwer 1999, p. 34.
HR 15 april 1992, BNB 1992/291 en HR 21 november 1997, JAR 1998/16. Ook de Centrale Raad van
Beroep overwoog dat het werken onder toezicht en leiding in artikel 7:690 betekent dat tussen de
uitzendwerknemer en de derde een gezagsrelatie bestaat (CRvB, 29 april 2004, USZ 2004/194).
F.B.J. Grapperhaus en M. Jansen, De uitzendovereenkomst, Deventer: Kluwer 1999, p. 35. In
navolging van de door hen aangehaalde Bolt en Spier: A.T. Bolt en J. Spier, De uitdijende reikwijdte
van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, Handelingen NJV 1996-I, p. 105.
Ktr. Sittard-Geleen 13 februari 2008, JAR 2008/157.

De ‘uitzendwerkgever’ in de Waadi en in de Uitzendrichtlijn

4.6

70

uitzendwerknemer. Tussen de uitzendwerkgever en de uitzendwerknemer bestaat
wel een contractuele gezagsverhouding op basis van de door hen gemaakte afspraken.
Op grond van deze afspraken verplicht de uitzendwerknemer zich jegens de uitzendwerkgever de arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van opdrachtgevers van de
uitzendwerkgever aan wie hij ter beschikking wordt gesteld. In paragraaf 2.3.2 bleek
dat zowel het feitelijke gezag van de werkgever over de door de uitzendwerknemer
verrichte arbeid als het contractueel bedingen van zeggenschap over de door de
uitzendwerknemer verrichte arbeid een gezagsverhouding kan impliceren in de zin
van artikel 7:610 lid 1 BW. Mijns inziens is binnen de uitzendovereenkomst, waarbij
aan werkgeverskant tegelijkertijd een uitzendwerkgever en een opdrachtgever zijn
betrokken bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de uitzendwerknemer,
het gezagselement verdeeld in een feitelijk gezag van de derde en een contractueel
gezag van de uitzendwerkgever.
4.6
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De hiervoor aangehaalde Waadi en de richtlijn van 19 november 2008 betreffende
71
uitzendarbeid (de Uitzendrichtlijn) bevatten regels en voorschriften voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Beide regelingen bevatten eigen definities van
wat voor de toepassing van die regelingen onder uitzending moet worden verstaan.
De Waadi
De Waadi bevat regels voor arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten. Degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt, moet hem in
beginsel hetzelfde loon en overige vergoedingen betalen als de inlener betaalt aan de
72
werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies die bij hemzelf in dienst zijn, hij
mag van de arbeidskracht geen prestatie vragen in ruil voor het hem ter beschikking
73
stellen aan (de) inlener(s) en mag hij geen belemmeringen in de weg leggen voor de
totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de arbeidskracht en de inlener
74
na afloop van de terbeschikkingstelling. Op grond van artikel 8a Waadi is de inlener
verplicht de aan hem ter beschikking gestelde arbeidskracht op dezelfde wijze als de
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Mits de uitzendwerkgever een op zich gekwalificeerde werknemer aan de inlener ter beschikking
stelde. Zie Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2008, JAR 2008/164 en Hof ’s-Hertogenbosch 2 juni 2009,
JAR 2009/285.
Richtlijn 2008/104/EG van 19 november 2008.
Artikel 8 Waadi. In verband met de implementatie van de Uitzendrichtlijn is artikel 8 Waadi
uitgebreid en sinds 27 april 2012 geldt deze verplichting tot gelijke behandeling van uitzendkrachten eveneens voor in de cao van de inlener opgenomen voorwaarden inzake (i) arbeidstijden,
daaronder begrepen overwerk, rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, de duur van vakantie en
het werken op feestdagen, (ii) voorschriften ter bescherming van zwangere werknemers, van
werknemers die een borstkind voeden, kinderen en jeugdige werknemers en ter bevordering van
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, (iii) de maatregelen ter bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, ras, godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of heteroof homoseksuele gerichtheid.
Artikel 9 Waadi.
Artikel 9a Waadi. Voorts mag de arbeidskracht niet ter beschikking worden gesteld aan een
(onderdeel van een) onderneming waar gestaakt wordt (artikel 10 Waadi) en is degene die de
arbeidskracht ter beschikking stelt verplicht de werknemer te informeren over de arbeidsomstandigheden bij de inlener (artikel 11 Waadi).
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werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies die bij hemzelf in dienst zijn toegang
te geven tot bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming (zoals de kantine
en kinderopvang- en vervoerfaciliteiten). Artikel 8b Waadi verplicht de inlener de
binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk te melden aan de aan
hem ter beschikking gestelde arbeidskracht.
Op grond van het op 1 juli 2012 in werking getreden artikel 7a lid 1 Waadi geldt voor
een ieder die arbeidskrachten ter beschikking stelt de verplichting zich als “uitzendonderneming” te registreren in het Handelsregister. “Er moet sprake zijn van een
75
onderneming of rechtspersoon anders mag er niet uitgezonden worden.” Artikel 7a
lid 2 Waadi schrijft voor dat het een ieder (op straffe van een boete) verboden is als
inlener arbeid te laten verrichten door arbeidskrachten die afkomstig zijn van een niet
overeenkomstig het eerste lid bij het Handelsregister ingeschreven uitzendonderneming.
De ‘uitzendwerkgever’ in de Waadi
In artikel 1 lid 1 sub c Waadi wordt het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
gedefinieerd als “het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten
aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met
deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid.” Deze definitie is ruimer
dan de definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW. Hoewel uit de titel
van de Waadi volgt dat deze wet betrekking heeft op allocatie door intermediairs,
volgt noch uit de Waadi zelf noch uit de wetsgeschiedenis bij de Waadi dat deze wet
uitsluitend betrekking heeft op terbeschikkingstelling van arbeidskrachten door
partijen die een allocatiefunctie vervullen op de arbeidsmarkt. Daardoor kan de
Waadi eveneens van toepassing zijn op andere arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij de arbeidskracht onder toezicht en leiding van een inlener arbeid
verricht en die niet kunnen worden gekwalificeerd als een uitzendovereenkomst ex
artikel 7:690 BW. Bovendien hoeft de ter beschikking gestelde arbeidskracht op grond
van de definitiebepalingen in de Waadi geen arbeidsovereenkomst te hebben met
degene die hem ter beschikking stelt aan een ander. Daardoor zou de Waadi ook van
toepassing kunnen zijn bij de terbeschikkingstelling van personen die een opdrachtovereenkomst sloten met de partij die hen ter beschikking stelt aan (de) inlener(s). In
de memorie van toelichting bij de Waadi werd echter meegedeeld dat de ter
beschikking gestelde arbeidskracht “meestal” wel een arbeidsovereenkomst zal
76
hebben met degene die hem ter beschikking stelt aan een inlener. Mijns inziens
zal dat doorgaans het geval zijn omdat de ter beschikking gestelde arbeidskracht de
arbeid moet verrichten onder toezicht en leiding van de inlener en deze woorden in
77
de Waadi dezelfde betekenis hebben als toezicht en leiding in artikel 7:690 BW. Dit
betekent dat tussen de inlener en de aan hem ter beschikking gestelde arbeidskracht
een feitelijke gezagsverhouding bestaat en de arbeidskracht dus een uitzendkracht of
een gedetacheerde werknemer zal zijn.
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Kamerstukken II 2010/11, 32 872, nr. 3, p. 18.
Kamerstukken II 1996/97, 25 264, nr. 3, p. 17.
Kamerstukken II 1998/99, 26 257, nr. 7, p. 18.
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De Waadi is niet van toepassing op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in
78
het kader van een overeenkomst van aanneming van werk. Voorts wordt in artikel 1
lid 3 sub c van de Waadi het ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor het
verrichten van arbeid in een onderneming die door dezelfde ondernemer in stand
gehouden wordt als die de arbeidskrachten ter beschikking stelt, uitgesloten van
toepassing van de Waadi. Blijkens de memorie van toelichting regelt dit artikellid dat
de regels voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten niet van toepassing zijn
79
op intra-concern detachering. De groep wordt in dat kader door de wetgever
80
81
beschouwd als één werkgever. Anders dan in artikel 7:691 lid 6 BW, waarin
intra-concern detachering is uitgesloten van de toepassing van de regeling van de
uitzendovereenkomst, wordt bij deze bepaling in de Waadi niet aangesloten bij
artikel 2:24a en 24b BW, maar bij het ondernemersbegrip van artikel 1 lid 1 sub d
82
WOR. Daardoor dekt de tekst van artikel 1 lid 3 sub c Waadi niet de daarmee blijkens
de memorie van toelichting beoogde lading. Het in artikel 1 lid 3 sub c Waadi
gebruikte begrip ondernemer komt niet op hetzelfde neer als moedermaatschappij
binnen een groep in de zin van artikel 2:24b BW omdat de moedermaatschappij niet
de ondernemer is in de zin van de WOR in de door de groepsmaatschappijen in stand
gehouden ondernemingen. Weliswaar is het mogelijk dat de moedermaatschappij in
het kader van de uitoefening van het advies- en beroepsrecht ex artikel 25 en 26 WOR
van de bij haar groepsmaatschappij ingestelde ondernemingsraad wordt aangemerkt
83
als medeondernemer naast de groepsmaatschappij, maar daarvoor is de enkele
omstandigheid dat zij de moedermaatschappij is van de groepsmaatschappij niet
voldoende. De moedermaatschappij moet dan binnen de door de groepsmaatschappij
in stand gehouden onderneming een positie innemen die haar stelselmatig een
zodanige invloed op de besluitvorming binnen die onderneming verschaft dat gezegd
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Artikel 1 lid 3 sub a Waadi.
Kamerstukken II 1996/97, 25 264, nr. 3, p. 18. De Arbeidsvoorzieningswet 1990 bevatte geen
bepaling waarin intra-concern detachering van de toepassing van deze wet werd uitgesloten. Wel
werd in de memorie van toelichting bij die wet meegedeeld dat deze wet niet van toepassing was
omdat “een concern in principe als één werkgever moet worden gezien.” Kamerstukken II 1987/88,
20 569, nr. 3, p. 57 en 77.
Overigens zou het van toepassing zijn van de Waadi in geval van intra-concern detachering voor de
toepassing van het loonverhoudingsvoorschrift in artikel 8 Waadi weinig relevant zijn omdat de bij
de groepsmaatschappijen werkzame werknemers dan allemaal in dienst zijn van een personeelsBV of andere centrale werkgever binnen de groep. Daardoor is geen sprake van werknemers die in
gelijke en gelijkwaardige functies in dienst zijn van de groepsmaatschappij waarbij de werknemer
is tewerkgesteld.
Zie over intra-concern detachering en artikel 7:691 lid 6 BW de hiernavolgende paragraaf en
paragraaf 6.7.
Kamerstukken II 1996/97, 25 264, nr. 3, p. 18.
Zie OK 30 oktober 2002, JOR 2003/10 en ARO 2002, 171 (NS Reizigers), OK 28 april 2004, JAR 2004/
147, JOR 2004/234 en ARO 2004, 72 (FNV Ledenservice II), OK 29 maart 2010, JAR 2011/38 en ARO
2010, 181 (Novio I), OK 14 oktober 2010, JAR 2010/309 en ARO 2010, 166 (VLM Airlines) en OK
10 mei 2011, JAR 2011/167 en ARO 2011, 92 (Novio II).
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84

kan worden dat de onderneming mede door haar in stand wordt gehouden. Dat is in
85
groepsverhoudingen lang niet altijd het geval. Wanneer tijdens de parlementaire
behandeling van de Waadi niet zo klip en klaar was meegedeeld dat op grond van
artikel 1 lid 3 sub c Waadi de voorschriften uit de Waadi niet van toepassing zijn bij
intra-concern detachering, had een letterlijke uitleg van deze bepaling dus tot een
ander resultaat kunnen leiden.
De Uitzendrichtlijn
De Uitzendrichtlijn bevat door de Lidstaten in hun nationale wet- en regelgeving te
implementeren voorschriften waarmee wordt gewaarborgd dat voor uitzendkrachten
dezelfde essentiële arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers die in dienst
zijn van de inlener. Daarnaast voorziet de Uitzendrichtlijn in een verplichting tot
heroverweging door de afzonderlijke lidstaten van binnen hun nationale wetgevingen bestaande verbodsbepalingen of beperkingen met betrekking tot het gebruik van
86
uitzendkrachten. Dergelijke verbodsbepalingen zijn na de implementatie van de
Uitzendrichtlijn slechts nog toegestaan voor zover hiervoor redenen van algemeen
belang bestaan die verband houden met de bescherming of het welzijn van de
uitzendkrachten, of met het garanderen van de goede werking van de arbeidsmarkt,
dan wel het voorkomen van misbruik. De Uitzendrichtlijn heeft beperkte gevolgen
87
gehad voor de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van uitzendarbeid.
Dat is anders in lidstaten waarin de regulering van uitzendarbeid nog in de kinderschoenen staat en voor lidstaten waarin het gebruik van uitzendarbeid op andere dan
de hiervoor genoemde gronden verboden of beperkt is.
De Uitzendrichtlijn is van toepassing op “werknemers met een arbeidsovereenkomst
of arbeidsverhouding met een uitzendbureau, die ter beschikking worden gesteld van
inlenende ondernemingen om onder toezicht en leiding van genoemde ondernemin88
gen tijdelijk te werken.” Het in de Uitzendrichtlijn gehanteerde begrip uitzendbureau wordt in de Uitzendrichtlijn gedefinieerd als “iedere natuurlijke of
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HR 26 januari 2000, NJ 2000, 223 en 224 m.nt. Maeijer, JAR 2000/30 en JOR 2000/55 m.nt. Van het
Kaar (Provincie Zuid-Holland). Dat betekent dat de moedermaatschappij invloed uitoefende op de
totstandkoming van het in het geding zijnde besluit én voor haar stelselmatig de mogelijkheid
bestaat invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen de onderneming van haar groepsmaatschappij. Vgl. P. Ingelse, Mede-ondernemen en concernenquête, TAO 2012/1, p. 29/30. Ingelse
wijst er daarbij op dat sommige schrijvers het vereiste van stelselmatige invloed zo hebben
uitgelegd dat die invloed ook daadwerkelijk stelselmatig wordt uitgeoefend. Hij verwijst daarbij
onder meer naar L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het
internationale bedrijfsleven (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2007, p. 193-197.
Bovendien moet sprake zijn van een besluit dat valt onder de zeggenschap die de moedermaatschappij heeft binnen of via de organen van de groepsmaatschappij. Van medeondernemerschap
bij de toepassing van artikel 25 en 26 WOR kan geen sprake zijn wanneer het besluit door zijn aard
valt buiten de sfeer van de aan organen van de groepsmaatschappij toekomende bevoegdheden.
Zie HR 26 januari 2000, NJ 2000, 223 en 224 m.nt. Maeijer, JAR 2000/30 en JOR 2000/55 m.nt. Van
het Kaar (Provincie Zuid-Holland).
Artikel 4 Uitzendrichtlijn.
Dat uitzendkrachten recht hebben op hetzelfde loon en overige vergoedingen als werknemers in
dienst van de inlener die werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies was reeds bepaald in
het loonverhoudingsvoorschrift in artikel 8 Waadi.
Artikel 1 lid 1 Uitzendrichtlijn.
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4.7

rechtspersoon die, overeenkomstig het nationale recht, een arbeidsovereenkomst of
een arbeidsverhouding aangaat met uitzendkrachten teneinde deze ter beschikking
te stellen van inlenende ondernemingen om daar onder toezicht en leiding van deze
89
ondernemingen tijdelijk te werken.” Onder uitzendkracht wordt verstaan “een
werknemer – iedere persoon die in de betrokken lidstaat krachtens de nationale
arbeidswetgeving bescherming geniet – met een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding met een uitzendbureau teneinde ter beschikking te worden gesteld van
een inlenende onderneming om daar onder toezicht en leiding van laatstgenoemde
90
onderneming tijdelijk te werken.” Anders dan in artikel 7:690 BW wordt in de
definitiebepalingen van de Uitzendrichtlijn steeds gesproken over de werknemer die
tijdelijk werkt onder toezicht en leiding van inlenende ondernemingen. Dit begrip
tijdelijk heeft geen betrekking op de duur van de terbeschikkingstelling. Hiermee
wordt mijns inziens bedoeld dat sprake is van uitzending in de zin van de Uitzendrichtlijn wanneer de uitzendwerkgever een allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Ik leid dit af uit het rapport dat in 2011 ter facilitering van de implementatie
van de Uitzendrichtlijn in opdracht van de Europese Commissie werd opgesteld door
een expertgroep die onder meer bestond uit deskundigen op het gebied van uitzen91
ding afkomstig uit de 27 lidstaten. In dit rapport meldt de expertgroep dat het
gebruik van het begrip tijdelijk in de Uitzendrichtlijn niet impliceert dat de duur van
de terbeschikkingstelling begrensd is. De expertgroep constateert dat de duur van de
terbeschikkingstelling in de praktijk uiteenloopt in de verschillende lidstaten en
economische sectoren. Soms gaat het om dagen en in andere situaties kan de
terbeschikkingstelling maanden duren. Volgens de expertgroep heeft de terbeschikkingstelling in al deze situaties een tijdelijk karakter in de zin van de Uitzendricht92
lijn.
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Voldoet de uitzendovereenkomst aan de hiervoor besproken elementen uit de
definitie van artikel 7:690 BW, dan is sprake van een uitzendovereenkomst waarbij
de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met de uitzender. De uitzendwerkgever is als werkgever in de zin van Titel 10 Boek 7 BW aansprakelijk tot nakoming van
de uit de arbeidsovereenkomst van de uitzendwerknemer voortvloeiende verplichtingen. In verband met de allocatiefunctie die de uitzendwerkgever vervult op de
arbeidsmarkt werd in artikel 7:691 BW een verlicht arbeidsrechtelijk regime opgenomen bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten met uitzendwerknemer gedurende de eerste 26 weken. Hoewel de regering, zoals hiervoor aan de orde kwam,
meende dat deze extra vrijheid van partijen bij de uitzendovereenkomst ter zake van
het aangaan en verbreken van de arbeidsrelatie moest worden begrensd tot een
periode van zes maanden omdat deze voor de werknemer, wat zijn arbeid
en inkomen betrof, een onzekere factor vormde, kan deze periode op grond van
89
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Artikel 3 lid 1 sub b Uitzendrichtlijn.
Artikel 3 lid 1 sub a en c Uitzendrichtlijn.
Report Expert Group, Transposition of Directive 2008/104/EC on Temporary agency work, EC:
Employment, Social Affairs & Inclusion: Labour Law August 2011.
Report Expert Group, p. 14.
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artikel 7:691 lid 7 BW bij cao worden verlengd. Van deze mogelijkheid wordt thans op
grote schaal gebruik gemaakt. Daarnaast is in een aparte bijlage bij het Ontslagbesluit
(Bijlage B) een bijzondere regeling opgenomen voor de beoordeling van ontslagen in
de uitzendsector. Op basis hiervan geldt een soepelere ontslagtoets in geval van een
verzoek om toestemming voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst met een
uitzendwerknemer.
Het verlichte arbeidsrechtelijke regime van artikel 7:691 BW
Op de uitzendovereenkomst zijn de in artikel 7:691 BW opgenomen bijzondere regels
van toepassing. Artikel 7:691 lid 1 BW bepaalt dat de ketenregeling van artikel 7:668a
BW pas op de uitzendovereenkomst van toepassing is nadat de uitzendwerknemer in
meer dan 26 weken arbeid heeft verricht in het kader van de uitzendovereenkomst.
Op grond van artikel 7:691 lid 2 BW kan in de arbeidsovereenkomst een uitzendbeding worden opgenomen op grond waarvan deze van rechtswege eindigt wanneer de
terbeschikkingstelling van de werknemer aan de inlener eindigt op verzoek van de
inlener. Daarbij is niet relevant welke reden de inlener hiervoor heeft; een beroep op
93
het uitzendbeding hoeft niet te worden gemotiveerd. Op zijn beurt mag de werknemer de arbeidsovereenkomst zonder opgave van redenen onverwijld opzeggen
wanneer een dergelijk uitzendbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Het
uitzendbeding geldt echter slechts gedurende de eerste 26 weken waarin de werknemer arbeid heeft verricht op basis van de uitzendovereenkomst (artikel 7:691 lid 3
BW). Na afloop van deze periode eindigt de arbeidsovereenkomst niet meer van
rechtswege wanneer de terbeschikkingstelling op verzoek van de inlener eindigt en
kan de werknemer de arbeidsovereenkomst ook niet meer per direct opzeggen.
Artikel 7:691 lid 7 BW maakt mogelijk dat bij cao van de in dit artikel genoemde
termijn van 26 weken wordt afgeweken. In de thans binnen de uitzendsector
geldende bedrijfstak-cao’s is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In de met de
Algemene Bond Uitzendondernemingen gesloten cao (ABU-cao) is een systeem van
drie fasen overeengekomen. In de eerste fase is de in artikel 7:691 BW gehanteerde
termijn van 26 weken uitgebreid naar 78 weken. Gedurende de daaropvolgende
tweede fase kunnen in afwijking van artikel 7:668a BW gedurende twee jaar
maximaal acht (van rechtswege eindigende) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd met de werknemer worden gesloten. In de daarop volgende derde fase is
de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst (getreden) van de uitzendwerkgever.
In de andere bedrijfstak-cao’s binnen de uitzendsector, de met de Nederlandse Bond
van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen gesloten NBBU-cao en de door Alternatief Voor Vakbond met de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven gesloten NVUB-cao, worden andere fasensystemen gehanteerd.
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Vgl. Ktr. Leeuwarden 25 oktober 2011, JAR 2011/304 m.nt. Zwemmer. Naar het oordeel van het Hof
te Leeuwarden dient de uitlener die zich op artikel 7:691 lid 2 BW beroept wel duidelijk te maken
aan de uitzendkracht dat de arbeidsovereenkomst eindigt omdat de inlener de opdracht beëindigde (Hof Leeuwarden 24 mei 2011, RAR 2011, 116).
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Intra-concern detachering
Bij vooral grotere groepen of concerns zijn alle bij de verschillende groepsmaatschappijen werkzame werknemers in dienst van één groepsmaatschappij. Vaak is dit een
speciaal met dat doel opgerichte rechtspersoon die binnen de groep als centrale
werkgever of ‘personeels-BV’ fungeert. Dit wordt ook wel intra-concern detachering
genoemd. Zoals hiervoor reeds aan de orde kwam, zijn op grond van artikel 7:691 lid 6
BW de in dit artikel opgenomen bijzondere regels voor de uitzendovereenkomst niet
van toepassing op “uitzendovereenkomsten waarbij de werkgever en de derde in een
groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 dan wel de één een
94
dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in artikel 24a van Boek 2.” Uit de
95
memorie van toelichting bij deze bepaling blijkt dat met deze uitsluiting werd
beoogd te voorkomen dat “arbeidsorganisaties” via een eigen uitzendbureau personeel ter beschikking konden stellen aan de eigen organisatie, maar dan met minder
verplichtingen, en werknemers van de ene naar de andere eenheid konden worden
verschoven om zodoende opbouw van rechten te voorkomen. Omdat juist de
allocatiefunctie van de uitzendwerkgever de grondslag vormde van de bijzondere
regeling van de uitzendovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW en de intra-concern
detacherende groepsmaatschappij deze niet vervult op de arbeidsmarkt, werd intra96
concern detachering uitgesloten in artikel 7:691 lid 6 BW. Wat dit betekent voor
intra-concern detachering en op welke wijze intra-concern detachering zich verhoudt
tot de definitie van de uitzendovereenkomst van artikel 7:690 BW, komt aan de orde
in paragraaf 6.7.
De bijzondere regeling in Bijlage B voor de toetsing van ontslagen in de uitzendsector
Bij een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst ex
artikel 6 BBA 1945 wegens bedrijfseconomische redenen kan door de uitzendwerk97
gever een beroep worden gedaan op Bijlage B bij het Ontslagbesluit. Om gedwongen
werknemerswisselingen bij opdrachtgevers te voorkomen geeft Bijlage B een van
artikel 4:2 lid 1 Ontslagbesluit afwijkende regeling voor ontslagen in de uitzendsector.
Deze komt erop neer dat het afspiegelingsbeginsel slechts op een beperkte groep
inleenopdrachten van de uitzendwerkgever hoeft te worden toegepast. Door deze
beperking van de toepassing van het afspiegelingsbeginsel worden de lopende terbeschikkingstellingen op grond van inleenopdrachten met andere opdrachtgevers dan
die waarbij de uitzendwerkzaamheden zijn komen te vervallen, zo min mogelijk
doorkruist. Voorts is in Bijlage B voor de beoordeling van de herplaatsingsverplichtingen de actuele situatie relevant en is de uitzendwerkgever gedurende een beperkte
periode – afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden van de uitzendwerknemer –
nadat de inleenopdracht is komen te vervallen, verplicht zich in te spannen de
uitzendwerknemer te herplaatsen bij een andere opdrachtgever. Volgens de Beleids98
regels ontslagtaak UWV wordt met Bijlage B voorkomen dat bij onverkorte toepassing

94
95
96
97
98

Artikel 1 lid 3 sub c Waadi bevat een bepaling waarmee hetzelfde werd beoogd voor de toepassing
van de Waadi.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10 en p. 34.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10 en p. 34.
Zie hierover tevens paragraaf 3.4.4.
Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 15-7, versie september 2012.

97

4.8

Werkgeverschap bij uitzending en detachering

van de hoofdregel uit artikel 4:2 lid 1 Ontslagbesluit de verhoudingen tussen een
uitzendwerkgever en de opdrachtgevers ernstig worden verstoord. Onverkorte toepassing van het afspiegelingsbeginsel van artikel 4:2 lid 1 Ontslagbesluit op de
uitzendsector zou namelijk tot gedwongen werknemerswisselingen bij de inleners
kunnen leiden. Bijlage B is van toepassing op ‘traditionele’ uitzendbureaus (de ter
beschikking gestelde werknemers moeten, afgemeten naar het totale aantal werknemers, een belangrijk deel uitmaken van het personeelsbestand van de werkgever én de
99
werkgever moet een allocatiefunctie vervullen op de arbeidsmarkt).
4.8
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Tussen de uitzendwerknemer en de inlener bestaat geen rechtsverhouding, maar is
slechts sprake van een feitelijke relatie. Deze feitelijke relatie houdt in dat de
werknemer bij en onder het feitelijke gezag van de inlener werkzaam is. In enkele
bepalingen in Titel 10 Boek 7 BW worden juridische consequenties verbonden aan het
feitelijke werkgeverschap van de inlener. Op grond daarvan zijn, of kunnen de
uitzendwerkgever en de inlener jegens de uitzendwerknemer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor diens schade als gevolg van een bedrijfsongeval en kan de inlener in
bepaalde omstandigheden door de uitzendwerknemer worden aangesproken tot
voldoening aan hem van het toepasselijke minimumloon op grond van de WMM.
Daarnaast wordt bij de opbouw van ontslagbescherming door de werknemer op basis
van artikel 7:667 en 7:668a BW rekening gehouden met de werknemer die op basis
van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten met het uitzendbureau en de (voormalige) inlener – of in omgekeerde volgorde – dezelfde werkzaamheden is blijven
verrichten. In arbeidswetgeving buiten het BW wordt soms, zoals bleek in het vorige
hoofdstuk, de inlener als werkgever aangemerkt naast, of in plaats van de uitzendwerkgever. Op grond van het werkgeversbegrip in de Arbeidsomstandigheden- en
Arbeidstijdenwet is de inlener verantwoordelijk voor de naleving van de in en op
grond van deze wetten geldende voorschriften op het gebied van de arbeidsomstan100
digheden en arbeidstijden van de uitzendwerknemer. De inlener is als werkgever in
de zin van de WAV, naast de uitzendwerkgever, verantwoordelijk voor het aanvragen
101
van een tewerkstellingsvergunning voor een bij hem tewerkgestelde derdelander,
en de derdelander kan de inlener aanspreken voor het in de WAV genoemde loon
102
wanneer de uitzendwerkgever niet betaalt.
Medezeggenschap bij uitzending; pluraliteit van ondernemers in de zin van de WOR
Uitzendwerknemers ex artikel 7:690 BW krijgen op grond van artikel 1 lid 3 onder a
WOR medezeggenschapsrechten in de onderneming van de inlener nadat zij “in het
99 De achtergrond hiervan komt aan de orde in paragraaf 4.9.
100 Zie paragraaf 3.2.1 en 3.2.2.
101 De inlener zou een aan hem wegens het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning door de
Arbeidsinspectie opgelegde boete kunnen verhalen op de uitzendwerkgever, omdat het zonder
tewerkstellingsvergunning ter beschikking stellen van derdelanders als een tekortkoming in de
nakoming van de opdrachtovereenkomst tussen de inlener en de uitzendwerkgever kan worden
beschouwd. Zie Rb. Rotterdam 20 mei 2009, JAR 2009/178, Rb. Dordrecht 17 februari 2010, RAR
2010, 68 en Rb. Rotterdam 5 januari 2011, RAR 2011, 70.
102 Zie hierover paragraaf 3.3.1. en hierna in paragraaf 4.8.3.
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kader van de werkzaamheden van de onderneming daarin ten minste 24 maanden
103
werkzaam zijn”. Tot 1999 werd nog uitsluitend de werknemer die krachtens een
arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam was in de door deze ondernemer in stand gehouden onderneming aangemerkt als in de onderneming werkzame werknemer in de zin van de WOR. De op grond van een arbeidsovereenkomst
met een ander dan de ondernemer in de onderneming werkzame werknemer viel
daardoor niet onder de persoonlijke werkingssfeer van de WOR. Dat een volledig in de
arbeidsorganisatie van de onderneming opgenomen werknemer voor de toepassing
van de WOR niet gold als werkzaam in die onderneming omdat hij een (civielrechtelijke) arbeidsovereenkomst had met een ander dan de ondernemer, stond op gespannen voet met de opzet van de WOR om de medezeggenschap zoveel mogelijk
104
naar de werkvloer te brengen. Aan het einde van de jaren negentig van de vorige
eeuw achtte de wetgever de in de WOR vereiste arbeidsovereenkomst tussen de
ondernemer en de in diens onderneming werkzame werknemer niet (meer) verenigbaar met het doel van de WOR. Volgens de regering had de bij een andere
contractuele werkgever in dienst zijnde werknemer belang bij medezeggenschap in
zowel de arbeidsorganisatie van de feitelijke werkgever als in de arbeidsorganisatie
105
van de contractuele werkgever. Met de 24 maanden voorwaarde in artikel 1 lid 3
onder a WOR werd beoogd te voorkomen dat uitzendkrachten die voor korte termijn
werkzaam zijn in de onderneming van de inlener, daarin meteen medezeggenschaps106
rechten krijgen. Volgens de regering mocht worden aangenomen dat de uitzend107
kracht na een dergelijke termijn als een ‘eigen’ werknemer kan worden beschouwd.
Deze uitzendkracht verkrijgt dan echter op grond van artikel 6 lid 2 en 3 WOR pas
respectievelijk 6 maanden en een jaar na het verstrijken van deze 24 maanden actief
108
en passief kiesrecht bij de samenstelling van de ondernemingsraad. Ik acht deze
dubbeltelling niet goed verenigbaar met de hiervoor beschreven gronden voor het in
de WOR opnemen van medezeggenschap van uitzendwerknemers in de onderneming van de inlener. Mijn inziens zou artikel 6 WOR in die zin moeten worden

103 Wat werd bedoeld met de woorden “in het kader van werkzaamheden van de onderneming” blijkt
niet uit de wetsgeschiedenis. Gelet op de hiervoor genoemde, door de regering genoemde redenen
voor medezeggenschap van de ingeleende werknemer bij de inlener, maken Vink en Van het Kaar
hieruit mijns inziens terecht op dat de uitzendkrachten aan de (gebruikelijke) werkzaamheden van
de onderneming van de inlener moeten hebben bijgedragen. Zij stellen als voorbeeld dat een door
een ziekenhuis ingeleende onderhoudsschilder niet, maar een door een door een onderhoudsbedrijf ingeleende onderhoudsschilder wel in de betrokken onderneming werkzaam is in de zin
van de WOR. F.W.H. Vink en R.H. van het Kaar, Inzicht in de ondernemingsraad, Den Haag: Sdu
Uitgevers 2011, 23e druk, p. 35.
104 Vgl. Kamerstukken II 1969/1970, 10 335, nr. 6, p. 8.
105 Kamerstukken II 1995/1996, 24 615 nr. 3, p. 32.
106 De 24 maanden voorwaarde werd bij amendement van 27 juni 1997 opgenomen in artikel 1 lid 3
sub a WOR. Kamerstukken II, 1996/1997, 24 615, nr. 56 II (aangenomen op 2 september 1997,
Handelingen Tweede Kamer 1996/1997, nr. 102, p. 7193).
107 Kamerstukken I 1997/1998, 24 615, nr. 81a, p. 11.
108 De indieners van het amendement legden de 24 maanden voorwaarde zo uit dat de termijnen
waarna voor de uitgeleende werknemer bij de inlener actief en passief kiesrecht ontstaat op grond
van artikel 6 WOR, beginnen te lopen nadat hij gedurende 24 maanden werkzaam is in de
onderneming van de inlener. Zie Kamerstukken II 1996/1997, 24 615, nr. 56, p. 2. Dit werd later
bevestigd door de regering. Zie Kamerstukken I 1997/1998, 24 615, nr. 81a, p. 11.
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aangepast dat de in de onderneming werkzame uitzendwerknemer in de zin van
artikel 1 lid 3 sub a WOR direct actief en passief heeft in de zin van dit artikel.
4.8.1

De inlener en het goed werkgeverschap ex artikel 7:611 BW

Omdat de uitzendwerkgever een arbeidsovereenkomst heeft met de uitzendwerknemer rust op hem, en niet op de inlener, de verplichting zich jegens de uitzendwerknemer als goed werkgever te gedragen in de zin van artikel 7:611 BW. De op
grond van deze bepaling door de werkgever tegenover de werknemer in acht te
nemen zorgvuldigheid bij – onder meer – een wijziging van de werkzaamheden of
arbeidsvoorwaarden, een conflict met de werknemer, of bij de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst, zou dus alleen gelden voor de uitzendwerkgever. Tijdens
de parlementaire behandeling van de regeling van de uitzendovereenkomst deelde de
regering mee dat het “specifieke karakter van de uitzendrelatie, waarbij partijen
alleen en voor zover nodig gebruik maken van elkaars diensten” meebrengt dat een
verplichte motiveringsplicht bij de beëindiging van de terbeschikkingstelling niet
109
nodig is. Dat betekent dat wanneer de inlener besluit de terbeschikkingstelling van
de uitzendwerknemer te beëindigen, hij dit niet hoeft toe te lichten aan de uitzendwerknemer of de uitzendwerknemer in de gelegenheid moet stellen hierop te
110
reageren. De inlener hoeft zich, zoals het Hof Leeuwarden dat formuleerde, bij de
invulling van de opdrachtovereenkomst met de uitzendwerkgever niet mede te laten
leiden door de belangen van de uitzendwerknemer, nu juist de flexibiliteit voor de
inlener een wezenlijk kenmerk is van het samenstel van enerzijds de opdrachtovereenkomst tussen de uitzendwerkgever en de inlener en anderzijds de arbeidsovereenkomst van de uitzendwerkgever met de uitzendwerknemer. Wel nam het hof aan
dat bij de beoordeling van bepaalde concrete gedragingen van de inlener tegenover de
uitzendwerknemer een zekere reflexwerking toekomt aan artikel 7:611 BW. Een
dergelijke concrete gedraging van de inlener zou dan op grond van deze reflexwerking van artikel 7:611 BW moeten worden aangemerkt als een onrechtmatige
daad jegens de uitzendwerknemer. De uitspraak van de kantonrechter te Sneek van
111
10 november 2006 geeft daarvan een voorbeeld. Hierin oordeelde de kantonrechter
dat de inlener zich jegens de werknemer (die gedurende 17 jaar bij hem was
gedetacheerd) niet als goed werkgever had gedragen omdat hij zich, zonder dit
voldoende te onderbouwen, tegenover de uitzendwerkgever in negatieve zin had
uitgelaten over het functioneren van de werknemer. Naar het oordeel van de kantonrechter was deze gedraging diffamerend voor de werknemer. Omdat, zoals de
kantonrechter overwoog, de inlener niet in formele zin als werkgever kon worden
beschouwd, had hij met deze gedraging onrechtmatig gehandeld jegens de werknemer. De inlener werd veroordeeld tot rectificatie van de negatieve uitlatingen over
het functioneren van de werknemer. De kantonrechter wees echter de door de
werknemer gevorderde wedertewerkstelling bij de inlener af omdat dit ook de positie
van de uitzendwerkgever, als werkgever van de werknemer, zou raken terwijl de

109 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 6, p. 16.
110 Hof Leeuwarden 13 december 2006, JAR 2007/17.
111 Ktr. Sneek 10 november 2006, JAR 2007/153.
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uitzendwerkgever geen partij was in de procedure. In een andere uitspraak oordeelde
de kantonrechter te Leeuwarden dat onder bijzondere omstandigheden het door de
inlener beëindigen van de terbeschikkingstelling van de uitzendwerknemer wel
misbruik van bevoegdheid kan opleveren en daarmee onrechtmatig zou zijn jegens
112
de uitzendwerknemer. Van dergelijke bijzondere omstandigheden zou sprake zijn
wanneer vast komt te staan dat de inlener de terbeschikkingstelling beëindigde om
discriminatoire redenen die geen enkel verband houden met de door de uitzendwerknemer voor hem verrichte arbeid, of het vermogen van de uitzendwerknemer
deze arbeid te kunnen verrichten. Daarbij kan worden gedacht aan het geslacht, de
huidskleur, de godsdienst of levensovertuiging, de leeftijd, de seksuele gerichtheid, of
een (bij de arbeid niet relevante) handicap van de uitzendwerknemer. De Commissie
Gelijke Behandeling heeft in de afgelopen jaren een enkele maal geoordeeld dat de
inlener zich schuldig maakte aan verboden onderscheid omdat hij de terbeschikking113
stelling van de uitzendwerknemer had beëindigd om discriminatoire redenen.
Daarnaast heeft de Commissie Gelijke Behandeling verschillende malen geoordeeld
dat de uitzendwerkgever zich ervoor moet inspannen dat de inlener zich gedurende
de terbeschikkingstelling onthoudt van discriminatie van de uitzendwerknemer.
Komt de uitzendwerkgever deze verplichting niet na, dan kunnen zowel de uitzendwerkgever als de inlener zich naar haar oordeel schuldig maken aan verboden
114
onderscheid.
Uit het bovenstaande volgt dat de verplichtingen op grond van het goed werkgeverschap ex artikel 7:611 BW minder betekenis hebben bij uitzending omdat bij uitzending sprake is van een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding waarbij tussen de
uitzendwerknemer en de inlener slechts sprake is van een feitelijke relatie. Dat de
uitzendwerknemer de arbeid verricht bij en onder het feitelijke gezag van de inlener
impliceert mijns inziens echter niet dat de uitzendwerkgever geen eigen verantwoordelijkheid heeft jegens de uitzendwerknemer ten aanzien van de door de inlener
jegens de uitzendwerknemer in acht te nemen zorgvuldigheid bij een conflict of bij
een beëindiging van de terbeschikkingstelling. Dat sluit ook aan bij de wetsgeschiedenis van artikel 7:611 BW waarin werd meegedeeld dat dit artikel “niet slechts ziet
op de bedoelingen van partijen onderling, maar ook op voor het arbeidsrecht
115
relevante verhoudingen en ontwikkelingen.” Neemt de inlener in dergelijke situaties niet de nodige zorgvuldigheid in acht tegenover de uitzendwerknemer, dan is de
uitzendwerkgever naar mijn mening op grond van artikel 7:611 BW verplicht daartegen te protesteren bij de inlener of daartegen op een andere manier actie te
ondernemen. Doet de uitzendwerkgever dit niet en gaat hij in plaats daarvan zonder
protest akkoord met de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendwerknemer (en eventueel daarna zelf over tot het ontslag van de uitzendwerknemer),

112 Zie Ktr. Leeuwarden 25 oktober 2011, JAR 2011/304 m.nt. Zwemmer en Pres. Rb. Leeuwarden
2 maart 1999, KG 1999, 108.
113 Zie o.a. CGB 7 december 2007, oordeel 2007-210 en CGB 13 mei 2009, oordeel 2009-38. Vgl. ook
CGB 21 mei 2012, oordeel 2012-92.
114 Zie o.a. CGB 22 juli 2010, oordeel 2010-113 en 2010-114 en CGB 26 januari 2012, oordeel 2012-15 en
2012-16.
115 Kamerstukken II 1993/94, 23 438, nr. 3, p. 15.
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dan gedraagt hij zich mijns inziens tegenover de uitzendwerknemer niet als een goed
werkgever in de zin van artikel 7:611 BW.
4.8.2

Inlenersaansprakelijkheid ex artikel 7:658 lid 4 BW

In artikel 7:658 lid 1 BW is de zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de
werkomgeving van de werknemer opgenomen. Op grond van dit artikel is de werkgever verplicht “de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de
arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede
voor het verrichten van de arbeid zodanige te maatregelen treffen en aanwijzingen
te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de
116
uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.” De werkgever is op grond van
artikel 7:658 lid 2 BW aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt in de
uitoefening van zijn werkzaamheden. Wanneer de werkgever echter aantoont dat hij
zijn zorgplicht is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, is hij niet aansprakelijk. Hoewel
de bewijslast van het hebben voldaan aan de zorgplicht op de werkgever ligt, dient de
werknemer te stellen en zo nodig te bewijzen dat hij schade heeft geleden in de
117
uitoefening van zijn werkzaamheden. De aansprakelijkheid van de werkgever ex
artikel 7:658 lid 2 BW kan worden aangemerkt als een schuldaansprakelijkheid, nu
hiermee niet wordt beoogd een absolute waarborg te scheppen voor bescherming
tegen – ofwel risicoaansprakelijkheid voor – het in artikel 7:658 lid 1 BW bedoelde
118
gevaar. Dit betekent dat de wijze waarop de werkgever invulling moet geven aan
119
zijn zorgplicht telkens weer afhangt van de specifieke feitelijke omstandigheden.
Wanneer de schade van de werknemer geen verband houdt met de voor de werkgever verrichte werkzaamheden, maar wel een relatie bestaat tussen deze schade en
de werkzaamheden voor de werkgever, wordt in de jurisprudentie soms aansprake120
lijkheid van de werkgever aangenomen op grond van artikel 7:611 BW.
In artikel 7:658 lid 4 BW zijn de zorgplicht en de aansprakelijkheid voor de nakoming
daarvan tevens van toepassing verklaard op degene die in de uitoefening van zijn

116 In zijn arrest van 11 november 2011 (JAR 2011/316 r.o. 3.4.1 m.nt. Vegter) overweegt de Hoge Raad
dat de zorgplicht “in de eerste plaats (geldt) ten aanzien van werkzaamheden die worden verricht
op de in art. 1 lid 3, aanhef en onder g, Arbeidsomstandighedenwet (ruim) omschreven ‘arbeidsplaats’, dat wil zeggen iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te
worden gebruikt.”
117 De werknemer behoeft niet de toedracht en oorzaak van de in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade te bewijzen. HR 4 mei 2001, JAR 2001/96 (Bloemsma/Hattuma).
118 Zie o.a. HR 4 oktober 2002, NJ 2004, 175 (Laudy/Fair Play).
119 Op dit terrein is een veelheid aan (casuïstische) jurisprudentie gewezen. Voor een overzicht
hiervan verwijs ik naar W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2011 p. 229-234 en Asser-Heerma van Voss 7-V* (2008), nrs. 238-251.
Zie ook W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl en W.L. Roozendaal, Prof. mr. H.L. Bakels, Schets van
het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 124-127.
120 Zie HR 12 januari 2001, NJ 2001, 253 en JAR 2001/24 (Vonk/Van der Hoeven), HR 18 maart 2005, NJ
2009, 328 en JAR 2005/100 (KLM/De Kuijer) en HR 1 februari 2008, NJ 2009, 331 en JAR 2008/57
(Kooiker/Taxi Nijverdal).
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121

beroep of bedrijf
arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen
arbeidsovereenkomst heeft. Dit vierde lid van artikel 7:658 BW maakte deel uit van
de Wet flexibiliteit en zekerheid, maar vond zijn oorsprong in vaste jurisprudentie
122
van de Hoge Raad sinds 15 juni 1990. In het arrest van die datum oordeelde de Hoge
Raad dat de werkgever ook kan tekortschieten in zijn zorgplicht wanneer de werknemer de arbeid verricht bij een derde in het kader van de uitvoering van werkzaamheden bij én behorend tot het bedrijf van die derde. De werkgever laat dan de
zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer over aan
die derde, zo overwoog de Hoge Raad. Schiet die derde tekort in de zorgplicht
tegenover de bij hem werkzame werknemer, dan is de werkgever aansprakelijk als
ware hijzelf tekort geschoten in zijn zorgplicht en kan de werknemer tevens direct de
123
derde aanspreken voor de door hem geleden schade. De Hoge Raad hanteerde
artikel 6:162 BW als grondslag voor de aansprakelijkheid van de derde en ook in een
procedure tussen de werknemer en de derde werd de bewijslast voor het in acht
hebben genomen van de zorgplicht van artikel 7:658 BW op de derde gelegd. Met de
inwerkingtreding van artikel 7:658 lid 4 BW werden de zorgplicht en aansprakelijkheid van artikel 7:658 BW tevens direct van toepassing op de derde en werd de
omweg naar aansprakelijkheid via artikel 6:162 BW overbodig. Die omweg is nog wel
nodig voor de aansprakelijkheid van de inlener op grond van het schenden van de
hiervoor genoemde zorgplicht ex artikel 7:611 BW omdat aansprakelijkheid op deze
grond uitsluitend kan worden ingeroepen door de eigen werknemers (van de
124
inlener).
De regering achtte codificatie van deze jurisprudentie in artikel 7:658 BW gewenst
omdat de vrijheid van degene die een bedrijf uitoefent de arbeid te laten verrichten
door eigen werknemers of ingeleende personen naar haar mening niet van invloed
behoorde te zijn op de rechtspositie van degene die het werk verricht en betrokken
raakt bij een bedrijfsongeval of anderszins schade oploopt bij het verrichten van de
125
arbeid. Volgens de regering was artikel 7:658 lid 4 BW vooral van belang voor
“uitzendarbeid, uitlening en aanneming van werk, waarbij tussen de werknemer en

121 Artikel 7:658 lid 4 BW is dus niet van toepassing op natuurlijke personen, niet handelend in
de uitoefening van een beroep of bedrijf en de overheid, tenzij sprake is van een overheidsbedrijf.
Zie Hof Arnhem 4 november 2003, JAR 2004/29. Wel kan in deze gevallen sprake zijn van
aansprakelijkheid op grond van artikel 6:74 BW of artikel 6:162 BW. Volgens Van Dam ligt hierbij
in de rede dat de zorgplicht in een dergelijk geval niet minder streng is dan bij artikel 7:658 lid 1
BW en de bewijslastverdeling van artikel 7:658 lid 2 BW analoog van toepassing is. C.C. van Dam,
De reikwijdte van de nieuwe werkgeversaansprakelijkheid, VR 2000/2, p. 42.
122 HR 15 juni 1990, NJ 1990, 716 m.nt. Stein (Stormer/Vedox). Voor die tijd werd in de (lagere)
jurisprudentie over de inlenersaansprakelijkheid wisselend geoordeeld. In zijn conclusie voor HR
15 juni 1990, NJ 1990, 716 geeft A-G Koopmans onder punt 9 en 10 een overzicht van deze
jurisprudentie. Zie ook S.D. Lindenbergh en P.L.M. Schneider, Over de grenzen van.. .artikel 7:658
lid 4 BW, TAP Special tien jaar flexwet 2009-3.
123 Frenk wijst erop dat de Hoge Raad in zijn arrest van 1 juli 1993 (NJ 1993, 687 m.nt. Stein en Maeijer)
overwoog dat als derde niet alleen valt aan te merken degene aan wie de werkgever de arbeid van
zijn werknemer ter beschikking stelt, maar ook alle anderen aan wie de zorg voor de arbeidsomstandigheden wordt overgelaten. N. Frenk, Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen in driehoeksverhoudingen en buiten arbeidsovereenkomst, NTBR 1998, p. 33.
124 HR 9 juli 2010, JAR 2010/197 (Licotec).
125 Kamerstukken II 1997/98, 25 263, nr. 14, p. 6. Zie ook Kamerstukken I 1998/99, 26 257, nr. 110b, p. 7.
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de inlener of opdrachtgever geen overeenkomst bestaat” en wanneer “tussen degene
die de arbeid verricht en degene voor wie hij de arbeid verricht wel een overeenkomst
126
is gesloten, zij het geen arbeidsovereenkomst.”
De in artikel 7:658 lid 4 BW
bedoelde persoon hoeft dus niet per se werknemer te zijn in de zin van Titel 10
127
Boek 7 BW. Na de inwerkingtreding van artikel 7:658 lid 4 BW is in de lagere
rechtspraak verschillend geoordeeld over de vraag of zzp’ers en andere zelfstandigen
die de arbeid verrichtten op grond van een opdrachtovereenkomst of een overeenkomst van aanneming van werk onder de reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW
128
129
vielen. In het arrest Davelaar/Allspan van 23 maart 2012 overwoog de Hoge Raad
onder verwijzing naar voormelde wetsgeschiedenis dat, hoewel de regering met
artikel 7:658 lid 4 BW vooral de situatie beoogde waarin de werknemer door zijn
werkgever bij een derde is tewerkgesteld, ook de persoon die buiten dienstbetrekking
werkzaamheden verricht onder de reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW kan vallen. Of
dit het geval is, moet naar het oordeel van de Hoge Raad aan de hand van de feitelijke
omstandigheden worden bepaald.
Wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een ander dan degene in
wiens beroep of bedrijf hij de arbeid verricht, is degene in wiens beroep of bedrijf hij
de arbeid verricht op grond van artikel 7:658 lid 4 BW overeenkomstig artikel 7:658
lid 1 tot en met 3 BW jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de
werknemer lijdt in de uitoefening van de arbeid. Voorwaarde voor aansprakelijkheid
is dan (overeenkomstig artikel 7:658 lid 2 BW) dat degene in wiens beroep of bedrijf
de werknemer de arbeid verricht, is tekortgeschoten in zijn zorgplicht tegenover deze
130
werknemer. In deze situatie is de werkgever van de werknemer die arbeid verricht

126 Kamerstukken II 1997/98, 25 263, nr. 14, p. 6.
127 Dat de zorgplicht eveneens geldt tegenover niet-werknemers werd overigens reeds voorafgaand
aan de inwerkingtreding van artikel 7:658 lid 4 BW aangenomen in de rechtspraak. In dat kader
verwees de regering tijdens de parlementaire behandeling naar het arrest van het Hof Arnhem van
7 mei 1996 (JAR 1996/127). In deze uitspraak oordeelde het Hof Arnhem dat de zorgplicht en
aansprakelijkheid van artikel 7:658 BW van overeenkomstige toepassing waren in geval van een
stageovereenkomst omdat de positie van de stagiair en de aard van zijn bezigheden materieel
gelijk waren aan die van een gewone werknemer.
128 Dat ook niet-werknemers onder reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW vielen werd geoordeeld in:
HR 18 november 2005, JAR 2005/288 (De Hoge Raad verwierp het tegen het arrest van het hof
ingestelde cassatieberoep op grond van artikel 81 Wet RO), Rb. ’s-Hertogenbosch (vzr.) 9 juli 2007,
JAR 2007/226, Hof Amsterdam 22 februari 2011, LJN: BP7627; LJN: BP6445; LJN: BP6637, LJN:
BP6622, Ktr. Assen 22 maart 2011, JAR 2011/99 en Ktr. Assen 31 januari 2012, LJN: BV7396. Dat ook
vrijwilligers onder de reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW vallen, werd geoordeeld in: Hof
Arnhem 11 januari 2005, JAR 2005/47 en Hof Amsterdam 29 maart 2011, JAR 2011/148. Dat
artikel 7:658 lid 4 BW uitsluitend zou gelden voor werknemers in de zin van Titel 10 Boek 7 BW
werd geoordeeld in: Rb. Zwolle 28 november 2001, NJ 2002/253, Hof Arnhem 17 augustus 2010,
JAR 2010/247 en Rb. ’s-Hertogenbosch 13 juli 2011, LJN: BR1652. Zie over deze rechtspraak ook
P.L.M. Schneider, Is de zzp’er ‘een persoon’ in de zin van art. 7:658 lid 4 BW?, TAP 2011/7, p. 272-280.
129 HR 23 maart 2012, JAR 2012/110 m.nt. Zondag en JIN 2012/72 m.nt. Houweling (Davelaar/Allspan
Barneveld B.V.).
130 Kamerstukken II 1997/98, 25 263, nr. 14, p. 6. Doordat artikel 7:658 lid 3 van overeenkomstige
toepassing is, wordt bereikt dat niet alleen deze aansprakelijkheid dwingend is, maar dat ook niet
ten nadele van deze werknemer kan worden afgeweken van hetgeen in Titel 3 Boek 6 BW is
bepaald (Kamerstukken II 1997/98, 25 263, nr. 14, p. 7).
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in het beroep of bedrijf van een derde naast die derde (hoofdelijk) aansprakelijk
132
voor een tekortschieten van die derde in de zorgplicht jegens die werknemer. Of de
werkgever ook daadwerkelijk zeggenschap had over de arbeid van de werknemer is
133
hierbij niet relevant.
Aansprakelijkheid voor in de uitoefening van het beroep of bedrijf verrichte arbeid
Over wat moet worden verstaan onder arbeid laten verrichten in de uitoefening van
het beroep of bedrijf in de zin van artikel 7:658 lid 4 BW, werd tijdens de parlementaire
behandeling meegedeeld dat het moet gaan om werkzaamheden die de derde in het
kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf ook door eigen werknemers had
134
kunnen laten verrichten. De werkzaamheden moeten dus behoren tot, dan wel
verband houden met de (hoofd)activiteiten die gewoonlijk binnen het beroep of bedrijf
van de derde worden verricht. Onder deze (hoofd)activiteiten vallen dan de direct
onder het beroep, of tot het (vervaardigen van) het product van het bedrijf behorende
werkzaamheden alsmede de werkzaamheden die deze taken ondersteunen, zoals
administratie-, personeels-, automatiserings-, of schoonmaakwerkzaamheden.
Dat voor de toepassing van artikel 7:658 lid 4 BW sprake moet zijn van werkzaamheden verricht in uitoefening van het beroep of bedrijf van de derde, impliceert niet
dat sprake moet zijn van gezag of toezicht en leiding van die derde over de persoon
die de arbeid verricht. In de rechtspraak van na de inwerkingtreding van artikel 7:658
lid 4 BW speelt (de omstandigheid dat sprake is van) ondergeschiktheid tegenover
degene die de werkzaamheden laat verrichten echter vaak wel een belangrijke rol bij
135
het aannemen van aansprakelijkheid. Zo overwoog het Hof ’s-Gravenhage
dat
artikel 7:658 lid 4 BW van toepassing was omdat sprake was van een gezagsverhou136
ding tussen de derde en de ‘werknemer’. Het Hof Leeuwarden overwoog dat voor
aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 lid 4 BW sprake diende te zijn van enige
mate van ondergeschiktheid in overeenstemming met de betekenis die daaraan in
artikel 6:170 BW is gegeven. Het Hof Amsterdam oordeelde dat sprake moest zijn van
enige gezagsverhouding in die zin dat degene die de werkzaamheden liet verrichten
zeggenschap had over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden door degene
137
die de werkzaamheden verrichtte. Iets genuanceerder lag dat in de uitspraken van

131 De werkgever en de derde in wiens beroep of bedrijf de werknemer de arbeid verricht, zijn
hoofdelijk verbonden in de zin van artikel 6:102 lid 1 BW, maar zij kunnen onderling regres nemen
(Kamerstukken II 1997/98, 25 263, nr. 14, p. 7).
132 Zie HR 4 oktober 2002, NJ 2002, 557 en JAR 2002/260. In dit arrest overwoog de Hoge Raad onder
verwijzing naar het hiervoor aangehaalde arrest Stormer/Vedox (HR 15 juni 1990, NJ 1990, 716):
“Ook onder de werking van art. 7:658 geldt dat, wanneer een werkgever zijn werknemer tewerkstelt bij een derde teneinde werkzaamheden ter uitvoering van diens bedrijf te verrichten en
daarbij in dier voege gebruik maakt van de hulp van de derde dat hij de zorg voor de veiligheid van
de werknemer geheel of gedeeltelijk aan de derde overlaat, hij voor een tekortschieten van de
derde in die zorg aansprakelijk is als voor eigen tekortschieten.”
133 Zie o.a. Hof Amsterdam 27 december 2011, JAR 2012/33 r.o. 3.5 m.nt. Zwemmer.
134 Kamerstukken II 1998/99, 26 257, nr. 7, p. 15.
135 Zie HR 18 november 2005, JAR 2005/288.
136 Hof Leeuwarden 22 maart 2006, JAR 2006/98.
137 Hof Amsterdam 22 februari 2011, LJN: BP6445; LJN: BP6637 en LJN: BP7627.
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de kantonrechter te Amsterdam, de kantonrechter te Schiedam en de voorzieningen138
rechter van de Rechtbank Rotterdam waarin werd overwogen dat de instructiebevoegdheid van de derde jegens de ‘werknemer’ één van de factoren was die een rol
139
speelde bij een beroep op artikel 7:658 lid 4 BW. Het Hof ’s-Hertogenbosch
overwoog dat relevant was dat de derde een instructiebevoegdheid had jegens de
werknemer bij de bepaling of sprake was van werkzaamheden in de uitoefening van
het beroep of bedrijf in de zin van artikel 7:658 lid 4 BW. In uitspraken van
de kantonrechter te ’s-Gravenhage, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch en het Hof Arnhem waarin het ging om aansprakelijkheid van
(onder)aannemers, werd echter noch aan een gezagsverhouding, noch aan instructiebevoegdheid gerefereerd, maar werd overwogen dat artikel 7:658 lid 4 BW van
toepassing was wanneer sprake was van bedrijfseigen werkzaamheden en niet
140
wanneer het ging om “branchevreemde” werkzaamheden. Ten aanzien van wat
branchevreemd en wat niet branchevreemd was, overwoog de kantonrechter te
141
Apeldoorn
dat tot de normale bedrijfsuitoefening van een melkveehouder gerekend kan worden dat hij enig – klein – onderhoud aan zijn bedrijfsgebouwen
verricht, maar dat het laten vervangen van de golfplaten op het dak van een loopstal
hier niet onder viel. Naar het oordeel van het Hof Amsterdam kon het bezorgen van
kranten niet worden gerekend tot de werkzaamheden die behoren tot de bedrijfs142
uitoefening van een dagbladuitgever.
143

Hartlief
heeft geopperd bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
werkzaamheden in het beroep of bedrijf van de derde in de zin van artikel 7:658
lid 4 BW, aansluiting te zoeken bij het ondergeschiktheidscriterium van artikel 6:170
BW. Deze laatste bepaling behelst een risicoaansprakelijkheid van de ‘werkgever’
jegens een derde voor de schade veroorzaakt door een fout van zijn ondergeschikte.
Bij een fout gaat het om een aan de ondergeschikte toerekenbare onrechtmatige
144
daad. Artikel 6:170 BW spreekt over “degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn
taak vervult”. De woorden “in wiens dienst” in dit artikel houden niet in dat tussen
partijen een arbeidsovereenkomst moet bestaan. Voor het zijn van ondergeschikte in
de zin van artikel 6:170 BW is bepalend of de ‘werkgever’ zeggenschap had over de
gedraging waarin de fout van de ‘werknemer’ was gelegen. Al in arresten uit 1894 en
145
1903 definieerde de Hoge Raad ondergeschikten in de zin van de voorganger van
146
artikel 6:170 BW als degenen “die hetzij krachtens hunne doorgaande verhouding
tot den werkgever, hetzij omdat zij onder zijne leiding of op zijne bepaalde aanwijzing
138 Ktr. Amsterdam 20 juli 2001, JAR 2001/222, Rb. Rotterdam (vzr.) 1 maart 2002, JAR 2003/12 en Ktr.
Schiedam 7 december 2004, JAR 2005/41.
139 Hof ’s-Hertogenbosch 20 maart 2007, JAR 2008/182.
140 Ktr. ’s-Gravenhage 11 juli 2002, JAR 2002/234, Rb. ’s-Hertogenbosch (vzr.) 9 juli 2007, JAR 2007/
226 en RAR 2007, 130 en Hof Arnhem 17 augustus 2010, JAR 2010/247.
141 Ktr. Apeldoorn 21 februari 2007, JAR 2007/76.
142 Hof Amsterdam 22 februari 2011, LJN: BP7627.
143 T. Hartlief, De reikwijdte van de aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen mede in het licht van
recente wetgeving, SR 1998/7/8, p. 223.
144 Kamerstukken II 1974/75, 7 729, nr. 5, p. 9/10 en Kamerstukken II 1975/76, 7 729, nrs. 6-7, p. 168.
145 HR 28 december 1899, Weekblad van het Regt, nr. 7383 p. 1 en HR 22 mei 1903, Weekblad van het
Regt, nr. 7927, p. 1.
146 Artikel 1403 lid 3 BW (oud).
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handelen, niet zelfstandig optreden.” Uit de latere jurisprudentie volgde dat dit ‘niet
zelfstandig optreden’ ruim diende te worden opgevat. Doorslaggevend was of aan de
ondergeschikte werkzaamheden waren opgedragen die hij volgens de aanwijzingen
van de ‘werkgever’ diende te verrichten, dan wel dat de ‘werkgever’ de bevoegdheid
had aanwijzingen te geven over de wijze waarop de ondergeschikte de opgedragen
147
werkzaamheden diende uit te voeren. Tijdens de parlementaire behandeling van
het huidige artikel 6:170 BW werd meegedeeld dat bij ondergeschikten in eerste
instantie werd gedacht aan werknemers, maar ook aan ingeleende werknemers en
aan personen die werkzaamheden verrichten op basis van een opdrachtovereenkomst waarbij de verhouding tussen partijen zodanig is dat van ondergeschiktheid
148
kan worden gesproken.
Bij de inlenersaansprakelijkheid van artikel 7:658 lid 4 BW gaat het er op grond van de
hiervoor besproken wetsgeschiedenis om of de werkzaamheden behoren tot de
bedrijfsuitoefening van degene die deze werkzaamheden laat verrichten. Anders
dan veelal werd aangenomen in de hiervoor aangehaalde rechtspraak is dat
niet automatisch het geval indien sprake is van enige gezagsverhouding of instructiebevoegdheid van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht. Dit
vormt weliswaar een belangrijke aanwijzing dat de werkzaamheden in de uitoefening
149
van het beroep of bedrijf worden verricht,
maar is niet hetzelfde. Ook nietondergeschikten in de zin van artikel 6:171 BW kunnen zich mijns inziens beroepen
op deze aansprakelijkheid. Ik denk hierbij, behalve aan personen die arbeid verrichten
uit hoofde van een overeenkomst van aanneming van werk, ook aan bij de onderneming gedetacheerde werknemers (bijvoorbeeld ict-consultants) en in de onderneming werkzame zzp’ers of andere zelfstandigen die arbeid verrichten waarvoor
specifieke kennis vereist is, maar die wel eigen is aan het beroep of bedrijf van de
150
inlener/opdrachtgever. Dit sluit mijns inziens aan bij de overwegingen van de Hoge
151
Raad in het hiervoor aangehaalde arrest Davelaar/Allspan waarin werd geoordeeld
dat een zelfstandige die als onderaannemer werkzaamheden verrichtte bij een
opdrachtgever onder de reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW viel. In dit arrest
oordeelde de Hoge Raad dat de reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW “niet beperkt is
tot werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de
desbetreffende opdrachtgever kunnen worden gerekend of normaal gesproken in het
verlengde daarvan liggen.” Ook andere werkzaamheden kunnen hieronder vallen.
Bepalend is daarbij naar het oordeel van de Hoge Raad het antwoord op de vraag of de
verrichte werkzaamheden, gelet op de wijze waarop de desbetreffende opdrachtgever aan zijn beroep of bedrijf invulling pleegt te geven, feitelijk tot zijn beroeps- of
bedrijfsuitoefening behoren. Weliswaar achtte de Hoge Raad daarbij van belang dat
de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg voor

147
148
149
150

Zie Asser-Hartkamp-Sieburgh 6-IV* (2011), nrs. 183-185 en de aldaar genoemde jurisprudentie.
Kamerstukken II 1975/76, 7 729, nrs. 6-7, p. 169.
Vgl. HR 11 november 2011, JAR 2011/316 r.o. 3.4.1 m.nt. Vegter.
Zie ook: H. Dammingh, De aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten in driehoeksverhoudingen, SMA 1999, p. 192.
151 HR 23 maart 2012, JAR 2012/110 m.nt. Zondag en JIN 2012/72 m.nt. Houweling (Davelaar/Allspan
Barneveld B.V.).
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zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden
152
verricht, maar dat de zelfstandige de werkzaamheden in ondergeschiktheid van de
opdrachtgever verricht, vormt in de overwegingen van de Hoge Raad geen vereiste.
4.8.3

Inlenersaansprakelijkheid ex artikel 7:692 BW

Op grond van artikel 7:692 BW is de inlener van een uitzendwerknemer van een nietgecertificeerd uitzendbureau jegens die uitzendwerknemer hoofdelijk aansprakelijk
voor de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag op grond van de WMM. Omdat sprake is van een hoofdelijke
aansprakelijkheid hoeft de uitzendwerknemer niet eerst het uitzendbureau aan te
spreken, maar staat het hem vrij direct de inlener aan te spreken tot betaling van het
153
minimumloon. Uit de wetsgeschiedenis van het op 1 januari 2010 in werking
getreden artikel 7:692 BW volgt dat de regering hiermee fraude en illegaliteit door en
bij malafide uitzendbureaus wil tegengaan. Uitbaters van dergelijke malafide uitzendbureaus zouden zich schuldig maken aan concurrentievervalsing, uitbuiting van
(buitenlandse) uitzendwerknemers en aan het ontduiken van belastingen en pre154
mies.
Fraude door malafide uitzendbureaus was toegenomen als gevolg van de afschaffing
van het vergunningstelsel voor uitzending in het kader van de Wet flexibiliteit en
155
zekerheid. Ter bestrijding hiervan ontwikkelde het NEN in 2006 op initiatief van de
uitzendbranche een (privaat) systeem van certificering in de vorm van de hiervoor
genoemde NEN normen voor Nederlandse en buitenlandse uitzendbureaus. Deze
normen stellen eisen aan de naleving van essentiële wet- en regelgeving door het
uitzendbureau en een gecertificeerd uitzendbureau wordt periodiek gecontroleerd op
een correcte afdracht van belastingen en premies, de naleving van regels inzake de
tewerkstelling van derdelanders en op de betaling van het minimumloon. Dit private
certificeringsysteem heeft in artikel 7:692 BW een wettelijke status gekregen nu het,
op grond van het tweede lid van dat artikel, de voorwaarde is voor vrijwaring van de
inlener voor de in het eerste lid opgenomen inlenersaansprakelijkheid voor het
toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag op grond
152 Daarbij zijn naar het oordeel van de Hoge Raad onder meer van belang de feitelijke verhouding
tussen betrokkenen en de aard van de verrichte werkzaamheden, alsmede de mate waarin de
opdrachtgever voor wie de werkzaamheden worden verricht al dan niet door middel van hulppersonen, invloed heeft op de werkomstandigheden van degene die de werkzaamheden verricht
en op de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s.
153 Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 833, nr. 3, p. 3. Daardoor kan de inlener, nadat hij de rekening van
het uitzendbureau betaalde, worden aangesproken door de uitzendwerknemer voor het verschil
tussen het door hem ontvangen loon en het minimumloon. Hoewel de inlener ter zake regres kan
nemen op het uitzendbureau, zal het in de praktijk lastig zijn deze bedragen te verhalen op het
malafide – en daardoor op dat moment wellicht niet meer te traceren – uitzendbureau.
154 Kamerstukken II 2008/09, 31 833, nr. 3, p. 1. Artikel 7:692 BW werd (evenals de hiervoor besproken
registratieplicht ex artikel 7a Waadi) op initiatief van de uitzendsector zelf in de wet opgenomen.
Zie Kamerstukken II 2007/08, 17 050 en 29 407, nr. 358, p. 6.
155 Uit een op inschattingen van personen uit de praktijk gebaseerd onderzoek van de Algemene Bond
Uitzendondernemingen (ABU) bleek dat het aantal malafide uitzendbureaus toenam van ruim
5000 in 2004 tot 6000 in 2006 en de overheid daardoor € 260 miljoen aan belastingen en premies
was misgelopen. Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 833, nr. 6, p. 3.
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van de WMM. Hiermee wordt gestimuleerd dat inleners hun uitzendkrachten nog
156
uitsluitend betrekken van gecertificeerde – bonafide – uitzendbureaus. Met de
inlenersaansprakelijkheid van artikel 7:692 lid 1 BW werd niet alleen beoogd illegale
werknemers te beschermen, maar elke werknemer die ter beschikking wordt gesteld
aan een derde, ongeacht het op de arbeids- en uitzendovereenkomst van toepassing
157
zijnde recht. Het alternatief van een terugkeer naar het vergunningstelsel om de
toegenomen illegaliteit en fraude door malafide uitzendbureaus tegen te gaan werd
158
afgewezen omdat het vergunningstelsel geen oplossing bood voor dit probleem. Of
de inlenersaansprakelijkheid van artikel 7:692 BW deze oplossing wel biedt, zal
159
moeten blijken.
De inlener die de uitzendwerknemer betrekt van een bij het Register Normering
Arbeid van de Stichting Normering Arbeid (SNA) geregistreerd en door het Nederlands
Normalisatie-instituut (NEN) gecertificeerd uitzendbureau, is op grond van artikel 7:692
160
lid 2 BW gevrijwaard van deze inlenersaansprakelijkheid. Geregistreerde uitzendbureaus kunnen een certificaat aanvragen bij het Nederlands Normalisatie-instituut. Deze
instelling ontwikkelde de zogenoemde NEN 4400-1 norm voor Nederlandse uitzendbureaus en de NEN 4400-2 norm voor buitenlandse uitzendbureaus. Het certificaat is
alleen geldig in combinatie met de registratie van het uitzendbureau bij de SNA.
Daarmee wordt voorkomen dat uitzendbureaus onder vertoning van een vals
certificaat inleners misleiden. De inlener kan een van een datum voorziene verklaring
161
downloaden van de website van de SNA. Hiermee kan hij, indien dat nodig mocht
zijn, bewijzen dat hij er op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst
met het uitzendbureau van uit mocht gaan met een gecertificeerd uitzendbureau van
doen te hebben. De inlener is gevrijwaard van aansprakelijkheid ex artikel 7:692 BW

156 Kamerstukken II 2008/09, 31 833, nr. 3, p. 5.
157 Kamerstukken II 2008/09, 31 833, nr. 3, p. 1.
158 Kamerstukken II 2004/05, 17 050, nr. 287. Dit werd tien jaar daarvoor ook al vastgesteld. Kamerstukken II 1993/94, 23 406, nr. 3 p. 13.
159 Zie hierover M.S. Houwerzijl en S.S.M. Peters, Inlenersaansprakelijkheid minimumloon: paardenmiddel, papieren tijger of ei van Columbus? TRA 2010/8/9 en G.C. Boot, Nieuwe inlenersaansprakelijkheid op grond van art. 7:692 BW, ArbeidsRecht 2011/2.
160 Artikel 34 Invorderingswet 1990 – op grond waarvan de inlener naast het uitzendbureau
(hoofdelijk) aansprakelijk is voor de belastingen en premies van de aan hem ter beschikking
gestelde uitzendkrachten – bleef echter ongewijzigd gelden voor zowel inleners van gecertificeerde uitzendbureaus als voor inleners van niet-gecertificeerde uitzendbureaus. Ik heb gepleit
voor een wetswijziging op basis waarvan de inlener van een gecertificeerd uitzendbureau eveneens gevrijwaard wordt van inlenersaansprakelijkheid voor de belastingen en premies van de aan
hem ter beschikking gestelde uitzendkrachten. Zie J.P.H. Zwemmer, Inleners van gecertificeerde
uitzendbureaus dienen te worden gevrijwaard van ketenaansprakelijkheid, NJB 2 april 2010, nr. 13,
p. 795/796. Zie ook in deze zin de motie Van Hijum en Spekman, Kamerstukken II 2009/10, 31 833,
nr. 8. Zie anders M.S. Houwerzijl en S.S.M. Peters, Inlenersaansprakelijkheid minimumloon:
paardenmiddel, papieren tijger of ei van Columbus? TRA 2010/8/9, p. 11. In juni 2012 kwamen
de Belastingdienst en de uitzendbranche overeen dat inleners die gebruik maken van een
gecertificeerd uitzendbureau vanaf 1 juli 2012 niet meer aansprakelijk kunnen worden gesteld
voor belastingen en premies van/voor de aan hen ter beschikking gestelde uitzendkrachten, op
voorwaarde dat door de inlener 25 procent van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting op een
g-rekening wordt gestort.
161 www.normeringarbeid.nl.
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wanneer het uitzendbureau zijn certificering verliest gedurende de periode waarin
de inlener de uitzendwerknemer betrekt van het uitzendbureau. Daarnaast deelde de
regering tijdens de parlementaire behandeling van artikel 7:692 BW mee dat de
uitzendwerknemer in de situatie van beroepsmatige doorlening – waarbij de werkgever
de werknemer bij een uitzendbureau heeft gedetacheerd en het uitzendbureau de
werknemer op zijn beurt doorleent aan de inlener – de werkgever én het uitzendbureau
kan aanspreken, maar niet de uiteindelijke inlener omdat de werknemer niet krachtens
162
een door die inlener aan de werkgever verstrekte opdracht bij hem werkzaam is.
Daarmee heeft de aansprakelijkheid van artikel 7:692 BW een beperkter bereik dan –
onder andere – de in paragraaf 3.3.1 besproken aansprakelijkheid ex artikel 23 WAV.
Artikel 7:692 BW en het werkgeversbegrip in de WAV
Op grond van artikel 23 lid 3 WAV kan de door een uitzendbureau aan de inlener ter
beschikking gestelde derdelander, de inlener aanspreken voor het ‘gebruikelijke’ loon
163
in de zin van artikel 23 lid 1 WAV wanneer het uitzendbureau niet betaalt. Daarbij is
niet relevant of al dan niet sprake is van een gecertificeerd uitzendbureau. Voorts
wordt op grond van artikel 23 lid 2 WAV de aan de inlener ter beschikking gestelde
derdelander voor wie geen tewerkstellingsvergunning werd aangevraagd, vermoed
ten minste zes maanden werkzaam te zijn tegen het in artikel 23 lid 1 WAV bedoelde
loon en voor een binnen de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijke arbeidsduur.
Wanneer het uitzendbureau niet betaalt, kan deze illegaal tewerkgestelde derdelander de inlener met gebruikmaking van dit rechtsvermoeden eveneens aanspreken
voor betaling van het achterstallig loon. Deze inlenersaansprakelijkheid gaat verder
dan de aansprakelijkheid van de inlener van een niet-gecertificeerd uitzendbureau
voor het op grond van de artikelen 7 en 15 WMM aan de werknemer toekomende
minimumloon met minimumvakantiebijslag op grond van artikel 7:692 lid 1 BW. Dat
de aansprakelijkheid op grond van artikel 23 WAV verder gaat, hangt samen met het
zwaarder wegen van de met de WAV beoogde bescherming van de Nederlandse
arbeidsmarkt, het tegengaan van oneerlijke concurrentie en het voorkomen van
illegale tewerkstelling. In het kader van de met artikel 7:692 BW beoogde bescherming van uitzendkrachten tegen uitbuiting door malafide uitzendbureaus koos de
regering voor aansprakelijkheid van de inlener voor het minimumloon op grond van
de WMM, omdat dit het loonniveau is tot waar de publieke bemoeienis zich beperkt.
Daarmee werden naar het oordeel van de regering de ernstige vormen van uitbuiting
164
van uitzendwerknemers bestreden. Daarnaast werd, omdat is aangeknoopt bij het
minimumloon op grond van de WMM, deze regeling ook praktisch beter uitvoerbaar.
Voor de inlener zal immers niet altijd duidelijk zijn welk loon de uitzendwerkgever
met de uitzendwerknemer overeenkwam en welke betalingstermijnen zij afspraken.

162 Kamerstukken II 2008/09, 31 833, nr. 6, p. 10/11.
163 Zie over artikel 23 WAV nader paragraaf 3.3.1.
164 Kamerstukken II 2008/09, 31 833, nr. 3, p. 3.
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Opvolgend werkgeverschap

Blijft de uitzendwerknemer op basis van een aansluitende arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd met de voormalige inlener dezelfde arbeid verrichten, dan worden de
eerdere arbeidsovereenkomsten met het uitzendbureau meegeteld in de keten
van artikel 7:668a BW en in de regeling van de voortgezette arbeidsovereenkomst
in artikel 7:667 BW. Dat kan eveneens aan de orde zijn in de omgekeerde situatie
waarin de werknemer (na zijn indiensttreding bij het uitzendbureau) door het
uitzendbureau ter beschikking wordt gesteld aan zijn voormalige werkgever. Op
grond van artikel 7:691 lid 1 BW is artikel 7:668a BW, en dus ook het opvolgende
werkgeverschap uit lid 2 van dat artikel, gedurende de eerste 26 weken waarin de
165
uitzendwerknemer werkzaamheden verricht niet van toepassing. Op grond van
artikel 7:691 lid 5 BW worden echter voor de berekening van deze termijn van
26 weken periodes waarin de uitzendwerknemer op basis van arbeidsovereenkomsten met verschillende (uitzend)werkgevers dezelfde arbeid verricht, samengeteld. Voorts kan de omstandigheid dat de werknemer eerst als uitzendkracht
werkzaam is voor de inlener en later een arbeidsovereenkomst sluit met deze inlener
meebrengen dat een tussen hen overeengekomen proeftijdbeding niet rechtsgeldig is
wanneer de werkgever op grond van de eerdere uitzendovereenkomst reeds bekend
is met de vaardigheden en geschiktheid van de werknemer.
De in deze paragraaf besproken varianten van opvolgend werkgeverschap hebben
uitsluitend betrekking op bij de eerdere werkgever opgebouwde ontslagbescherming.
De opvolgende werkgever wordt dus niet aansprakelijk voor andere verplichtingen
op grond van de arbeidsovereenkomst met de eerdere werkgever. Dat laatste is wel
het geval wanneer de arbeidsovereenkomst overgaat op grond van artikel 7:663 BW
bij overgang van onderneming (zie hoofdstuk 5) of bij schuld- of contractsoverne166
ming door de opvolgende werkgever (zie paragraaf 2.4.3).
Toch wordt door
kantonrechters bij de berekening van het aantal dienstjaren in het kader van de
vaststelling van de ontslagvergoeding soms – onder verwijzing naar dit opvolgende
werkgeverschap – de uitzendperiode meegeteld wanneer de werknemer voorafgaand
aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst als uitzendkracht werkzaam was
geweest bij de (latere) werkgever. De gerechtvaardigdheid van deze analoge toepassing van het opvolgende werkgeverschap bij de vaststelling van de ontslagvergoeding
bespreek ik aan het slot van deze paragraaf.
Proeftijd en opvolgend werkgeverschap
167
168
In de arresten Slijkoord/Hekkema en Waterman/Demu overwoog de Hoge Raad
dat “wanneer door de werknemer een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een

165 In de fasensystemen van de in paragraaf 4.7 genoemde cao’s is deze termijn uitgebreid op grond
van artikel 7:691 lid 7 BW.
166 Vgl. HR 10 februari 2012, JAR 2012/72 en RAR 2012, 61. Zie ook Hof ’s-Gravenhage 30 december
2008, LJN: BI3382 (r.o. 2.25). Zie anders Ktr. Heerenveen (11 februari 2009 en) 8 april 2009, JAR
2009/153 (en LJN: BI9640).
167 HR 24 oktober 1986, NJ 1987, 293 (Slijkoord/Hekkema).
168 HR 1 mei 1987, NJ 1988, 20 (Waterman/Demu).
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werkgever die redelijkerwijs geacht moet worden ten aanzien van de verrichte arbeid
de opvolger van de vorige werkgever te zijn, het bedingen van een proeftijd onder
omstandigheden zozeer ongerechtvaardigd kan zijn dat nietigheid van het proeftijdbeding daaruit volgt”. Daarvan is naar het oordeel van de Hoge Raad sprake als
“enerzijds de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als de vorige overeenkomst, anderzijds tussen de nieuwe
werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door de laatste
op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe
werkgever”. In deze arresten was sprake van dergelijke banden tussen de oude en de
nieuwe werkgever omdat zij als rechtspersonen deel uitmaakten van dezelfde
169
groep.
170

In het arrest Dingler/Merkelbach oordeelde de Hoge Raad dat evenmin een rechtsgeldige proeftijd met de werknemer kan worden overeengekomen indien aan de
arbeidsovereenkomst een periode van twee of meer maanden is voorafgegaan waarin
de werknemer bij de (latere) werkgever als uitzendkracht werkzaam was en in die
periode van hem als uitzendkracht dezelfde vaardigheden werden geëist en hem
verantwoordelijkheden werden opgelegd als nadien in het kader van de arbeidsovereenkomst. Bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de proeftijd bij een
opvolgende werkgever wordt in uitzendsituaties dus een andere toets gehanteerd
dan in de situatie waarin de opvolgende werkgever tot dezelfde groep behoort als de
eerdere werkgever. In die laatste situatie wordt de opvolgende werkgever mede op
grond van diens vennootschapsrechtelijke banden met de eerdere werkgever geacht
bekend te zijn met de vaardigheden en geschiktheid van de werknemer. In uitzendsituaties ontbreken deze vennootschapsrechtelijke banden en is bij de beoordeling van
de rechtsgeldigheid van de proeftijd uitsluitend van belang of de latere werkgever uit
hoofde van de eerdere terbeschikkingstelling van de werknemer door een uitzendbureau bekend is dan wel in redelijkheid moet worden geacht bekend te zijn met de
vaardigheden en geschiktheid van de werknemer. Daarvoor moet dus worden gekeken naar de werkzaamheden die de werknemer gedurende die eerdere terbeschikkingstelling heeft verricht en of deze vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden die op
basis van de latere arbeidsovereenkomst met de voormalige inlener worden verricht.
Artikel 7:667 lid 4 jo. lid 5 BW
Artikel 7:667 lid 4 BW bepaalt in afwijking van eerste lid van dit artikel dat voor de
beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die volgt op een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voorafgaande opzegging nodig kan zijn.
Opzegging is vereist wanneer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die

169 Zie over deze arresten ook paragraaf 6.6.6.
170 HR 13 september 1991, NJ 1992, 130 m.nt. Stein. Recentelijk nog herhaald in Rb. Leeuwarden
11 januari 2011, AR 2011/47 en LJN: BP1638.

112

Pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid bij uitzending

4.8.4

171

anders dan door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter is
geëindigd, met tussenpozen van niet meer dan drie maanden wordt voortgezet met
één of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In dat geval wordt de
opzegtermijn berekend aan de hand van de totale duur van de arbeidsovereenkomst
vanaf het tijdstip van totstandkoming van de eerdere arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd. Artikel 7:667 lid 4 BW trad op 1 januari 1999 in werking in het kader
van de Wet flexibiliteit en zekerheid en vormt de codificatie van de Ragetlie-regel uit
172
het gelijknamige arrest van de Hoge Raad van 4 april 1986. Voorwaarde voor het
van toepassing zijn van artikel 7:667 lid 4 BW is dat het moet gaan om een
voortgezette arbeidsovereenkomst. In het Ragetlie-arrest overwoog de Hoge Raad
dat geen sprake is van een voortzetting van de arbeidsovereenkomst wanneer beide
arbeidsovereenkomsten te zeer van elkaar verschillen, niet alleen ten aanzien van de
arbeidsomvang, maar ook wat de salaris- en secundaire arbeidsvoorwaarden betreft.
De vraag tijdens de parlementaire behandeling van artikel 7:667 lid 4 BW, of deze
bepaling dan kon worden omzeild door in de opvolgende arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd andere salarisvoorwaarden overeen te komen, beantwoordde de re173
gering echter ontkennend. Een wijziging van de salarisvoorwaarden impliceerde
niet dat daarmee geen sprake kon zijn van een voortzetting van de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:667 lid 4 BW. Dat zou volgens de regering wel het geval
174
zijn “indien ook de aard van de te verrichten arbeid is gewijzigd.”
Voorafgaande opzegging van een opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd kan tevens vereist zijn wanneer deze werd aangegaan met een andere partij dan
die waarmee de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
werd aangegaan. Op grond van artikel 7:667 lid 5 BW is het vierde lid van dat artikel
van overeenkomstige toepassing wanneer de werknemer achtereenvolgens in dienst
is geweest van verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht moeten worden
ten aanzien van de verrichte arbeid elkanders opvolger te zijn. In de memorie van
toelichting werd meegedeeld dat deze (schakel)bepaling als doel had ‘draaideurcon175
structies’ ter ontduiking van de hoofdregel van artikel 7:667 lid 4 BW te bestrijden.
De regering deelde mee dat op grond van artikel 7:667 lid 5 BW eveneens sprake was
van een voortgezette arbeidsovereenkomst “indien de betrokkene bijvoorbeeld eerst
op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij een bedrijf heeft
gewerkt en vervolgens, nadat deze overeenkomst is beëindigd anders dan door
rechtsgeldige opzegging of ontbinding door de rechter, binnen een termijn van drie
maanden bij dezelfde onderneming werkzaam is op basis van een uitzendovereen176
komst als bedoeld in artikel 690 Boek 7 BW.” Ook in de omgekeerde situatie kan
sprake zijn van een voortgezette arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:667
171 Onder rechtsgeldige opzegging wordt volgens de memorie van toelichting verstaan een opzegging,
waarbij aan alle wettelijke vereisten voor opzegging is voldaan en met name aan de verplichting van
een ontslagvergunning in die gevallen waarin dat wettelijk is voorgeschreven. Kamerstukken II
1998/99, 26 257, nr. 3, p. 5.
172 HR 4 april 1986, NJ 1987, 678 m.nt. Schultsz (Ragetlie/SLM).
173 Kamerstukken II 1998/99, 26 257, nr. 7, p. 7.
174 Kamerstukken II 1998/99, 26 257, nr. 7, p. 7.
175 Kamerstukken II 1998/99, 26 257, nr. 3, p. 5.
176 Kamerstukken II 1998/99, 26 257, nr. 3, p. 5.
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lid 4 jo. lid 5 BW. Daarmee doel ik op de situatie waarin de werknemer eerst voor
onbepaalde tijd in dienst was van het uitzendbureau dat hem ter beschikking stelde
aan de inlener en de werknemer aansluitend een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd aangaat met die inlener.
Artikel 7:668a lid 2 BW
Op grond van artikel 7:668a lid 1 BW wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd van rechtswege geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
wanneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar gedurende een periode
van 36 maanden met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd dan wel wanneer meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
werden aangegaan. Artikel 7:668a lid 2 BW bepaalt dat het eerste lid van dit artikel
van overeenkomstige toepassing is op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten –
voor bepaalde én voor onbepaalde tijd – tussen een werknemer en verschillende
werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten
177
worden elkanders opvolger te zijn.
Evenals bij de in artikel 7:667 lid 4 BW
gecodificeerde Ragetlie-regel lag ook aan het opvolgende werkgeverschap voor
de toepassing van de ketenregeling ex artikel 7:668a lid 2 BW jurisprudentie van
178
de Hoge Raad ten grondslag. In het Campina-arrest van 22 november 1991 had de
Hoge Raad paal en perk gesteld aan het op deze wijze door werkgevers ontgaan van
ontslagbescherming. In deze zaak waren de werknemers achtereenvolgens in dienst
geweest van Campina en het uitzendbureau dat hen aan Campina ter beschikking
stelde. Zij betoogden dat hun laatste arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet
van rechtswege waren geëindigd omdat Campina en het uitzendbureau “redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de door (de werknemers) verrichte
arbeid elkanders opvolger te zijn, en dat een rechtsregel geldt, dat bij opvolging van
de werkgever door een andere werkgever die redelijkerwijze als diens opvolger is te
beschouwen, geen nadeel mag worden toegebracht aan de ontslagbescherming die
de wet de werknemer biedt.” De Hoge Raad ging hierin mee en overwoog dat “de
werknemer, die bij (formeel) verschillende werkgevers achtereenvolgens arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluit, aanspraak kan maken op de ontslagbescherming van art. 1639e en f BW (thans artikel 7:667 en 668 BW) in verband met art. 6
BBA. Het gaat immers om (nagenoeg) dezelfde arbeid, die onder (nagenoeg) dezelfde
voorwaarden en tegen hetzelfde loon, in dezelfde onderneming wordt verricht. In een
dergelijk geval is de enkele omstandigheid dat formeel afwisselend de werkgever zelf,
177 In de ketenregeling van artikel 7:668a lid 2 BW tellen anders dan in de ketenregeling op grond van
het eerste lid van dit artikel arbeidsovereenkomst(en) voor onbepaalde tijd wel mee. In het
oorspronkelijke wetsvoorstel werd in artikel 7:668a lid 2 BW nog gesproken over “arbeidsovereenkomsten, aangegaan voor bepaalde tijd”. Tijdens de parlementaire behandeling kwam echter
naar voren dat artikel 7:668a lid 2 BW een breder bereik diende te hebben dan alleen de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en het voor de hand lag dat ook een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd zou worden meegeteld in de keten van het tweede lid. Kamerstukken II 1996/
97, 25 263, nr. 5, p. 14 en nr. 6, p. 11.
178 HR 22 november 1991, NJ 1992, 707 m.nt. Stein (Bootsma c.s./Campina). In zijn arresten van
27 november 1992, NJ 1993, 273 m.nt. Stein en JAR 1992/148 (Volvo/Braam), 12 april 1996, NJ 1997,
195 en JAR 1996/114 en van 25 oktober 1996, NJ 1997, 196 m.nt. Stein en JAR 1996/234 bracht de
Hoge Raad aan de hand van de in deze arresten voorliggende casus nadere nuanceringen aan op
het door hem in het arrest Bootsma c.s./Campina aangenomen opvolgende werkgeverschap.
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en een door hem ingeschakeld uitzendbureau de werkgever is (…), onvoldoende
aanleiding om de bedoelde ontslagbescherming niet van toepassing te doen zijn.”
Volgens de Hoge Raad ging het hier “om een constructie die zich naar haar aard ertoe
leent om te ontkomen aan de werking van de dwingendrechtelijke wetsbepalingen
die beogen de werknemer bescherming tegen hem verleend ontslag te bieden,
aangezien bij toepassing van die constructie deze wetsbepalingen, indien naar de
letter genomen, niet tot het daarmee beoogde doel zouden leiden.” De werknemers
zouden immers op basis van deze draaideurconstructie nooit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen verwerven bij de werkgever. In het wetsvoorstel
Herziening van het ontslagrecht, dat in 1992 sneuvelde in de Eerste Kamer (en dat de
voorganger was van de Wet flexibiliteit en zekerheid), werd naar aanleiding van dit
arrest bij amendement de bepaling opgenomen dat ook sprake was van een voortgezette arbeidsovereenkomst wanneer de arbeidsovereenkomsten werden overeengekomen “tussen de arbeider en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de
179
verrichte arbeid redelijkerwijze als elkanders opvolgers te beschouwen zijn.” Deze
formulering werd later overgenomen in artikel 7:668a lid 2 BW in het kader van de
Wet flexibiliteit en zekerheid.
In de memorie van toelichting deelde de regering mee dat met artikel 7:668a lid 2 BW
werd “beoogd de opbouw van rechten van werknemers te beschermen van wie het
dienstverband van de ene werkgever overgaat op een andere werkgever, terwijl de
werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid te beschouwen zijn als elkanders
180
181
opvolgers.” Daarbij kon worden gedacht aan bedrijfsovernames, maar ook aan
werkgevers die deel uitmaken van dezelfde groep. Tijdens de parlementaire behan182
deling werd meegedeeld dat artikel 7:668a lid 2 BW strekte tot ondervanging
van draaideurconstructies waarbij werd verwezen naar het Campina-arrest en het
183
advies van de STAR
waarin werd gepleit voor opvolgend werkgeverschap
ter ondervanging van draaideurconstructies. Met artikel 7:668a lid 2 BW werd beoogd
te voorkomen dat werkgevers de keten op basis van het eerste lid van dit
artikel konden verbreken door de betrokken werknemer na drie tijdelijke contracten
drie maanden via een uitzendbureau in te lenen waarna wederom een tijdelijk
184
contract met de werknemer kon worden gesloten.

179 Kamerstukken II 1991/92, 21 479, nrs. 28 en 32.
180 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 26.
181 Indien tevens sprake is van overgang van onderneming ex artikel 7:662 BW gaat de arbeidsovereenkomst van de werknemer op grond van artikel 7:663 BW van rechtswege over op de verkrijger.
Deze geldt dan niet als opvolgend werkgever ex artikel 7:668a lid 2 BW. In dit geval gelden de door
de werknemer met de vervreemder gesloten arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd na de
overgang als gesloten met de verkrijger bij de toepassing van de ketenregeling van artikel 7:668a
(lid 1) BW. Zie ook W.H.A.C.M. Bouwens, Kettingrelaties, SMA 1999/1, p. 12.
182 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 6, p. 11.
183 Zie S.W. Kuip en C.G. Scholtens, Flexibiliteit en zekerheid, Parlementaire Geschiedenis van de Wet
flexibiliteit en zekerheid, Deventer: Kluwer 1999, p. 565.
184 Bijlage bij Kamerstukken II 1997/98, 25 263, nr. 132b. Zie S.W. Kuip en C.G. Scholtens, Flexibiliteit
en zekerheid, Parlementaire Geschiedenis van de Wet flexibiliteit en zekerheid, Deventer: Kluwer
1999, p. 579.
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Artikel 7:691 lid 5 BW
Op grond van artikel 7:691 lid 1 BW is artikel 7:668a BW, en dus ook het opvolgende
werkgeverschap uit het tweede lid van dat artikel, gedurende de eerste 26 weken
waarin de uitzendwerknemer werkzaamheden verricht niet van toepassing. Op grond
echter van artikel 7:691 lid (4 en) 5 BW worden bij de berekening van deze termijn
van 26 weken samengeteld periodes (die elkaar met tussenpozen van minder dan een
jaar opvolgen) waarin arbeid wordt verricht voor verschillende werkgevers die ten
aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders
opvolger te zijn. Dat is aan de orde wanneer de uitzendwerknemer op grond van
opvolgende arbeidsovereenkomsten met verschillende uitzendbureaus dezelfde
werkzaamheden voor dezelfde inlener, of voor hetzelfde type inleners blijft verrichten. Van opvolgend werkgeverschap op grond van artikel 7:691 lid 5 BW is eveneens
sprake wanneer de uitzendwerknemer de arbeid eerst op basis van een arbeidsovereenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) met de latere inlener verrichtte.
Wanneer de werknemer in deze laatste situatie op basis van een arbeidsovereenkomst met een uitzendbureau dezelfde arbeid voor zijn voormalige werkgever gaat
verrichten, wordt de duur van de eerdere arbeidsovereenkomst(en) met de latere
inlener in aanmerking genomen bij de berekening van de 26 weken termijn
185
van artikel 7:691 lid 1 en 3 BW. Evenals in artikel 7:668a lid 2 BW worden in
artikel 7:691 lid 5 BW dus arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers
samengeteld wanneer op basis van deze arbeidsovereenkomsten aldoor dezelfde of
vrijwel dezelfde arbeid werd verricht, maar heeft artikel 7:691 lid 5 BW specifiek
betrekking op situaties waarin de opvolgende werkgever een uitzendbureau is.
Werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze moeten
worden geacht elkanders opvolger te zijn
Van het voor de toepasselijkheid van de artikelen 7:667 lid 4 jo. lid 5, 7:668 lid 2 en
7:691 lid 5 BW vereiste opvolgende werkgeverschap is sprake wanneer deze werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden
elkanders opvolger te zijn. Wat hieronder moet worden verstaan, blijkt niet uit de
186
wetsgeschiedenis. Die woorden spraken volgens de regering voor zichzelf. Deze
formulering is afkomstig uit het met ingang van 1 januari 1999 vervallen artikel 7:673
187
lid 1 sub b BW. In dit artikel werd onder meer bepaald dat bij de berekening van de
wettelijke opzegtermijn, arbeidsovereenkomsten geacht werden eenzelfde, niet onderbroken arbeidsovereenkomst te vormen indien eenzelfde werknemer achtereenvolgens in dienst was geweest van verschillende werkgevers die redelijkerwijze
geacht moesten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkanders opvolger te
zijn. Van verschillende werkgevers die voor de toepassing van artikel 7:673 lid 1 sub b
BW redelijkerwijze geacht moesten worden ten aanzien van de verrichte arbeid
188
elkanders opvolger te zijn, was naar het oordeel van de Rechtbank Amsterdam uit
1969 sprake “indien zich aan de zijde des arbeiders geen materiële wijzigingen van

185
186
187
188
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betekenis hebben voorgedaan, met name niet in de door hem verrichte arbeid.” Dat
alleen een wijziging van arbeidsvoorwaarden, zoals het loon, niet in de weg staat aan
een beroep op opvolgend werkgeverschap, bleek reeds uit de hiervoor aangehaalde
wetsgeschiedenis van artikel 7:667 lid 4 BW. Doorslaggevend is mijns inziens of de
aard van de door de werknemer op basis van arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers verrichte werkzaamheden hetzelfde is gebleven. Volgens Grapper189
haus en Jansen hoeven de werkzaamheden niet precies hetzelfde te zijn gebleven,
maar moet worden vastgesteld of de in dienst van de verschillende werkgevers
verrichte werkzaamheden ook op basis van één en dezelfde arbeidsovereenkomst
hadden kunnen worden verricht, zonder dat een functiewijziging noodzakelijk zou
190
zijn. Loonstra en Zondag
stellen dat met de woorden “de verrichte arbeid” in
191
artikel 7:668a lid 2 BW dezelfde soort arbeid wordt bedoeld. Ook Bouwens heeft
betoogd dat het accent bij de beoordeling van de toepasselijkheid van artikel 7:668a
lid 2 BW ligt bij de werkzaamheden van de betrokken werknemer. Bouwens meende
dat sprake zou zijn van opvolgend werkgeverschap in de zin van deze artikelen als de
inhoud van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder de arbeid wordt
verricht bij de werkgeverswisseling geen wezenlijke verandering ondergaan.
192

Volgens Verhulp kan bij de beantwoording van de vraag of sprake is van opvolgend
werkgeverschap de hiervoor besproken jurisprudentie inzake de geldigheid van een
193
proeftijd bij een opvolgende werkgever worden toegepast. Mijns inziens volgt uit
de wetsgeschiedenis dat bij de beoordeling van het opvolgende werkgeverschap bij
de toepassing van artikel 7:668a lid 2 een andere toets geldt dan bij de beoordeling
van de geldigheid van een proeftijd bij een opvolgende werkgever. In de wetsgeschiedenis van artikel 7:668a lid 2 BW werd voor de invulling van het begrip
opvolgend werkgever verwezen naar de hiervoor besproken jurisprudentie waarin
werd geoordeeld dat dit aan de orde was wanneer de werkzaamheden zelf min of
meer hetzelfde waren gebleven en deze, ondanks de (elkaar opvolgende) arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers, in dezelfde onderneming werden
verricht. Anders dan in de jurisprudentie inzake de geldigheid van een proeftijd bij
een opvolgende werkgever, speelde hier de al dan niet veronderstelde bekendheid
van de latere werkgever met de geschiktheid en vaardigheden van de werknemer op
grond van zijn ‘banden’ met de eerdere werkgever geen rol. In deze jurisprudentie
was wel relevant dat sprake was van draaideurconstructies ter omzeiling van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werknemer. Hoewel het tegengaan
van deze draaideurconstructies een belangrijke aanleiding vormde voor het opnemen
van artikel 7:668a lid 2 BW in de ketenregeling, volgt uit de wetsgeschiedenis niet dat
de toepassing van deze bepaling werd beperkt tot situaties waarin sprake was van

189 F.B.J. Grapperhaus en M. Jansen, De uitzendovereenkomst, Deventer: Kluwer 1999, p. 92/93.
190 C.J. Loonstra en W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2010, p. 485.
191 W.H.A.C.M. Bouwens, Kettingrelaties, SMA 1999/1, p. 12.
192 E. Verhulp, Flexibiliteit en zekerheid, Den Haag: Sdu Uitgevers 2001, p. 187/188.
193 Naar aanleiding van het arrest Isik/Boekenvoordeel heeft ook Bouwens ervoor gepleit om bij de
toepassing van artikel 7:668a lid 2 BW aansluiting te zoeken bij de proeftijdjurisprudentie. Zie
W.H.A.C.M. Bouwens, Opvolgend werkgeverschap na faillissement, SMA 2007/3, p. 107.
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constructies ter omzeiling van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de
werknemer. Dat sluit mijns inziens ook aan bij het doel van de ketenregeling. Dat doel
was enerzijds het creëren van een verruiming van de mogelijkheid arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan met de werknemer en anderzijds het
aanbrengen van duidelijke begrenzingen in deze mogelijkheid door het aantal
schakels en de totale duur van de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te
194
beperken. Met de ketenregeling werd dus beoogd objectieve grenzen te stellen aan
het repeterend aangaan van contracten voor bepaalde tijd met de werknemer. In dat
kader werden voor de toepassing van de ketenregeling in artikel 7:668a lid 2 BW
verschillende werkgevers met elkaar gelijkgesteld wanneer de werknemer op grond
van opvolgende arbeidsovereenkomsten met deze werkgevers aldoor min of meer
dezelfde arbeid in dezelfde onderneming bleef verrichten. Op deze wijze legde de
195
Hoge Raad artikel 7:668a lid 2 BW ook uit in het arrest Isik/Boekenvoordeel.
In het arrest Isik/Boekenvoordeel oordeelde de Hoge Raad dat artikel 7:668a lid 2 BW
eveneens van toepassing kan zijn in geval van de indiensttreding van de werknemer
bij de doorstartende nieuwe werkgever na het faillissement van zijn oude werkgever.
In zijn conclusie voor dit arrest betoogde A-G Timmerman dat artikel 7:668a lid 2 BW
objectieve beperkingen verbindt aan het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd met verschillende werkgevers indien de werkzaamheden min of meer
hetzelfde blijven en deze in dezelfde onderneming worden verricht. De Hoge Raad
volgde de A-G en overwoog dat de toepassing van artikel 7:668a lid 2 BW naar tekst
en strekking van die bepaling niet beperkt is tot gevallen waarin opvolging van
196
werkgevers wordt misbruikt bij de hantering van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.
Op dit punt vormt dit arrest een breuk met de hiervoor aangehaalde arresten van de
Hoge Raad van vóór de inwerkingtreding van artikel 7:668a lid 2 BW waarin wel van
belang werd geacht of de werkgever al dan niet oneigenlijk gebruik had gemaakt van
tijdelijke arbeidsovereenkomsten ter omzeiling van een arbeidsovereenkomst voor
197
onbepaalde tijd.
Uit de lagere jurisprudentie volgt dat bij de beoordeling of sprake is van opvolgend
werkgeverschap in de zin van de artikelen 7:667 lid 4 jo. lid 5, 7:668a lid 2 en 7:691
lid 5 BW telkens werd onderzocht of de feitelijke werkzaamheden van de werknemer
(nagenoeg) hetzelfde waren gebleven bij de opvolgende werkgever. Soms leidde een

194 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 7/8.
195 HR 14 juli 2006, NJ 2007, 101 m.nt. Verhulp, JAR 2006/190, JOR 2006/227 m.nt. Loesberg, RAR 2006,
122 en JIN 2006/316 m.nt. Houweling (Isik/Boekenvoordeel). Zie voorts o.a. Ktr. Helmond 12 mei
2004, JAR 2004/140, Ktr. Groningen 14 juli 2005, JAR 2005/181, Ktr. Gorinchem 21 februari 2006,
JAR 2006/72, Ktr. Assen 26 april 2006, RAR 2006, 102, Ktr. Rotterdam 18 juli 2006, LJN: AY4887, Hof
’s-Hertogenbosch 7 november 2006, RAR 2007, 90, Ktr. Roermond 5 april 2007, RAR 2007, 95, Ktr.
Eindhoven 17 juli 2007, JAR 2007/218, Ktr. Gorinchem 5 maart 2008, JAR 2008/97, Ktr. Amersfoort
14 oktober 2008, JAR 2009/3, Hof ’s-Gravenhage 3 maart 2009, JAR 2009/108 en RAR 2009, 64 en
Hof ’s-Gravenhage 16 maart 2010, RAR 2010, 116.
196 Dat geldt ook voor de toepassing van artikel 7:668a lid 1 BW. Zie HR 29 juni 2007, NJ 2007, 355, JAR
2007/215 en RAR 2007, 121 (Greenpeace).
197 Zie HR 22 november 1991, NJ 1992, 707 m.nt. Stein (Bootsma c.s./Campina), HR 27 november 1992,
NJ 1993, 273 m.nt. Stein en JAR 1992/148 (Volvo/Braam), HR 12 april 1996, NJ 1997, 195 en JAR
1996/114 en HR 25 oktober 1996, NJ 1997, 196 m.nt. Stein en JAR 1996/234.
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wijziging van een deel van de taken/werkzaamheden van de werknemer tot het
198
oordeel van de kantonrechter dat geen sprake was van opvolgend werkgeverschap.
De eerdere en latere arbeidsovereenkomst(en) verschilden in dit geval naar het
oordeel van de rechter wezenlijk van elkaar op basis van de gewijzigde taken/
werkzaamheden. Was echter sprake van geen dan wel een kleine wijziging van de
taken/werkzaamheden van de werknemer, dan honoreerde de rechter het beroep van
199
de werknemer op opvolgend werkgeverschap wel. Ondanks de wijziging in de
taken/werkzaamheden van de werknemer was de identiteit van de arbeidsovereen200
komst dan bewaard gebleven. Het wel of juist niet gelijk blijven van het salaris en/of
de arbeidsvoorwaarden van de werknemer achtten rechters in veel uitspraken
relevant, maar niet van doorslaggevend belang bij de beoordeling of sprake was
201
van opvolgend werkgeverschap. De rechter oordeelde echter slechts in een enkel
geval dat geen sprake was van opvolgend werkgeverschap omdat de arbeidsduur en
202
de hoogte van het salaris uiteenliepen.
Voorts speelde in enkele uitspraken de
omstandigheid dat de fysieke werkomgeving van de werknemer hetzelfde was
gebleven een rol bij het door de rechter al of niet aannemen van opvolgend werk203
geverschap.
In enkele meer recente uitspraken rechters oordeelden rechters dat, hoewel de
werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden hetzelfde waren gebleven, geen sprake
was van opvolgend werkgeverschap omdat tussen de eerdere en de latere werkgever
204
geen ‘banden’ hadden bestaan, maar zij juist elkaars concurrenten waren. In deze

198 Hof Arnhem 11 maart 2003, JAR 2003/104 (inz. artikel 7:667 lid 4 BW), Ktr. Rotterdam 24 april
2003, JAR 2003/122 (inz. artikel 7:668a lid 2 BW), Ktr. Zwolle 16 november 2004, JAR 2005/29 (inz.
artikel 7:668a lid 2 BW), Ktr. Bergen op Zoom 16 februari 2005, JAR 2005/71 (inz. artikel 7:668a lid
2 BW) en Hof Arnhem 7 september 2010, JAR 2010/288 (inz. artikel 7:667 lid 4 BW).
199 Ktr. Amsterdam 23 september 1999, JAR 1999/257 (inz. artikel 7:667 lid 4 BW), Ktr. Nijmegen
28 februari 2003, JAR 2003/270 (inz. artikel 7:668a lid 2 BW), Ktr. Hilversum (vzr.) 25 november
2005, JAR 2006/4 (inz. artikel 7:668a lid 2 BW), Hof Leeuwarden 28 maart 2007, LJN: BA1888 (inz.
artikel 7:668a lid 2 BW), Hof Amsterdam 26 juli 2007, JAR 2007/243 (inz. artikel 7:668a lid 2 BW) en
Hof ’s-Gravenhage 16 maart 2010, RAR 2010, 116 (inz. artikel 7:667 lid 4 en 7:668a lid 2 BW).
200 Vgl. Ktr. Amsterdam 23 september 1999, JAR 1999/257 (inz. artikel 7:667 lid 4 BW).
201 Ktr. Amsterdam 23 september 1999, JAR 1999/257 (inz. artikel 7:667 lid 4 BW), Ktr. Nijmegen
28 februari 2003, JAR 2003/270 (inz. artikel 7:668a lid 2 BW), Hof Arnhem 11 maart 2003, JAR
2003/104 (inz. artikel 7:667 lid 4 BW), Ktr. Rotterdam 24 april 2003, JAR 2003/122 (inz.
artikel 7:668a lid 2 BW). Zie anders de conclusie van A-G Strikwerda voor HR 8 juli 2011, JAR
2011/210 (inz. artikel 7:667 lid 4 BW). De omstandigheid dat in de arbeidsovereenkomst wordt
verwezen naar de arbeidsovereenkomst met de eerdere werkgever vormt eveneens een grond
voor het aannemen van opvolgend werkgeverschap: Ktr. Sittard-Geleen (vzr.) 9 maart 2005, JAR
2005/93 (inz. artikel 7:667 lid 5 en 7:668a lid 2 BW). Zie ook Hof ’s-Gravenhage 23 december 2005,
RAR 2006, 43 en Hof ’s-Gravenhage 3 maart 2009, JAR 2009/108 en RAR 2009, 64 (inz. artikel 7:667
lid 4 en 5 en 7:668a lid 2 BW) waarin in een doorstartovereenkomst was opgenomen dat de
doorstarter de werknemers van de failliet over zou nemen.
202 Hof Arnhem 15 april 2003, JAR 2003/197 (inz. artikel 7:667 lid 4 BW).
203 Ktr. ’s-Hertogenbosch (vzr.) 10 augustus 2004, JAR 2004/213 (inz. artikel 7:667 lid 4 jo. lid 5 BW),
Ktr. Zwolle 14 maart 2006, JAR 2006/150 (inz. artikel 7:668a lid 2 BW). Zo ook Hof Arnhem 26 juli
2011, LJN: BR4945 en AR 2011/668 in een situatie waarin geen sprake was van uitzendverhoudingen. In zijn arrest achtte het Hof tevens relevant dat een nauwe band bestaat tussen de
opvolgende werkgevers.
204 Rb. Groningen (vzr.) 13 maart 2009, LJN: BI2789 (inz. artikel 7:668a lid 2 BW) en Hof Leeuwarden
12 oktober 2010, JAR 2010/313 en RAR 2011, 30 en Hof Leeuwarden 23 november 2010, LJN: BP0786
(inz. artikel 7:668a lid 2 BW).
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procedures was niet specifiek sprake van opvolgend werkgeverschap ten aanzien van
een voormalige uitzendkracht. Hier was de voormalige werkgever van de werknemer
een opdrachtgever verloren als gevolg van een heraanbesteding. De werknemer was
vervolgens op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst
getreden bij degene die de opdracht na de heraanbesteding had gekregen en daarbij
dezelfde werkzaamheden gaan verrichten als bij de voormalige werkgever. Op 11 en
205
25 mei 2012 oordeelde de Hoge Raad in cassatie in twee van deze procedures.
Daarbij overwoog hij dat bij de uitleg van artikel 7:668a lid 2 BW aansluiting dient te
worden gezocht bij de hiervoor besproken jurisprudentie op het gebied van de
geldigheid van een proeftijd bij een opvolgende werkgever. Dit betekent naar het
oordeel van de Hoge Raad dat sprake is van opvolgend werkgeverschap indien
enerzijds de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als de vorige overeenkomst en anderzijds tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door de laatste op
grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe
werkgever. Zonder in te gaan op het doel van de ketenregeling overweegt de Hoge
Raad dat het bij hierbij om dezelfde afweging van belangen gaat als bij de beoordeling
van de geldigheid van een proeftijd bij een opvolgende werkgever. Daarmee legt de
Hoge Raad artikel 7:668a lid 2 BW anders uit dan hij deed in het hiervoor besproken
206
arrest Isik/Boekenvoordeel. Zoals hiervoor reeds aan de orde kwam, vraag ik mij
gelet op het doel van de ketenregeling van artikel 7:668a BW af of de beoordeling van
de vraag of sprake is van opvolgend werkgeverschap in de zin van artikel 7:668a lid 2
BW aan de hand van dezelfde toets moet geschieden als de beoordeling van de
geldigheid van een proeftijd bij een opvolgende werkgever. In deze laatste situatie
gaat het erom of het door de opvolgende werkgever overeenkomen van een proeftijd
met de werknemer gerechtvaardigd is, gelet op de banden tussen de voormalige en de
opvolgende werkgever en de bekendheid die de opvolgende werkgever daardoor
heeft met de vaardigheden en de geschiktheid van de werknemer. Is dat het geval, dan
is de proeftijd niet rechtsgeldig omdat dan op oneigenlijke wijze gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheid een proeftijd overeen te komen met de werknemer.
In het arrest Isik/Boekenvoordeel oordeelde de Hoge Raad dat de toepassing van
artikel 7:668a lid 2 BW niet beperkt is tot gevallen waarin opvolging van werkgevers
wordt misbruikt bij de hantering van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Zoals A-G
Timmerman betoogde in zijn conclusie voor dit arrest worden met artikel 7:668a lid 2
BW objectieve beperkingen verbonden aan het aangaan van arbeidsovereenkomsten
met verschillende werkgevers indien de arbeid min of meer hetzelfde blijft en deze in
dezelfde onderneming wordt verricht. Mijns inziens heeft de Hoge Raad door bij de
uitleg van artikel 7:668a lid 2 BW aan te sluiten bij de jurisprudentie op het gebied van
de geldigheid van de proeftijd bij een opvolgende werkgever het toepassingsbereik
van artikel 7:668a lid 2 BW beperkt. Daardoor zal minder snel sprake zijn van

205 HR 11 mei 2012, JAR 2012/150 m.nt. Beltzer en HR 25 mei 2012, LJN: BV9601.
206 Zie hierover ook Van der Voet in haar AR Updates Commentaar bij deze arresten. G.W. van der
Voet, Een uniforme uitleg van het begrip ‘opvolgend werkgeverschap’?, AR Updates Commentaar
2012/470, www.ar-updates.nl.
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opvolgend werkgeverschap ex artikel 7:668a lid 2 BW in de situatie waarin de
werknemer voor bepaalde tijd in dienst treedt bij de doorstartende werkgever na
het faillissement van zijn oude werkgever en in de situatie waarin, zoals aan de orde
was in de arresten van 11 en 25 mei 2012, de oude en de nieuwe werkgevers elkaars
207
concurrenten zijn. Het beperktere toepassingsbereik van artikel 7:668a lid 2 BW als
gevolg van de arresten van 11 en 25 mei 2012 zal weinig gevolgen hebben voor de
toepassing van deze bepaling in de situatie waarin de uitzendwerknemer op basis van
een aansluitende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de (voormalige)
inlener min of meer dezelfde arbeid blijft verrichten. In dat geval is immers sprake
van banden tussen de voormalige en de opvolgende werkgever in de vorm van de
opdrachtovereenkomst tussen de inlener en het uitzendbureau.
Anciënniteit en ontslagvergoeding bij opvolgend werkgeverschap
Indien de kantonrechter bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding toekent aan de werknemer, wordt de hoogte daarvan onder andere bepaald aan
de hand van het aantal dienstjaren van de werknemer bij de werkgever. Soms tellen
kantonrechters daarbij tevens de uitzendperiode mee wanneer de werknemer voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst als uitzendkracht werkzaam
208
was geweest bij de (latere) werkgever. In andere gevallen oordelen kantonrechters
dat de uitzendperiode niet in aanmerking moet worden genomen bij het bepalen van
209
210
de hoogte van de ontslagvergoeding.
In een door Van der Meer
besproken
enquête van de Commissie Arbeidsrecht van de Kring van Kantonrechters uit 2002
gaf een meerderheid van de kantonrechters aan bij het vaststellen van een ontslagvergoeding eveneens mee te tellen de periode waarin de werknemer op basis van een
uitzendovereenkomst werkzaam was voor zijn latere werkgever. Als deze kantonrechters dit meenemen van de uitzendperiode in de ontslagvergoeding van de
werknemer al motiveerden, oordeelden zij dit in de meeste gevallen billijk
omdat de latere werkgever ten aanzien van de door de werknemer verrichte arbeid
redelijkerwijze als opvolger van de eerdere uitzendwerkgever moest worden
beschouwd. Soms wordt verwezen naar de Beleidsregels ontslagtaak UWV of
211
artikel 7:668a lid 2 BW. De kantonrechter te Wageningen telde bij de berekening
van de ontbindingsvergoeding de uitzendperiode mee onder verwijzing naar de
Beleidsregels ontslagtaak UWV, waarin bij de berekening van de anciënniteit ook

207 Zie bijvoorbeeld Hof Leeuwarden 19 juni 2012, Prg. 2012, 202.
208 Zie Ktr. Alphen aan den Rijn 23 december 1994, JAR 1995/56, Ktr. Zutphen 22 december 1998, JAR
1999/88, Ktr. Utrecht 8 december 1999, JAR 2000/21, Ktr. Lelystad 29 maart 2000, JAR 2000/141,
Ktr. Rotterdam 20 maart 2003, JAR 2003/137, Ktr. Wageningen 19 november 2003, JAR 2004/10,
Ktr. Dordrecht 14 september 2007, JAR 2007/255 en Ktr. Wageningen 8 september 2010, JAR 2010/
164. Zo ook bij doorstart na faillissement: Ktr. Lelystad 18 juni 2003, JAR 2003/174 en Ktr.
Amersfoort 14 oktober 2008, JAR 2009/3.
209 Zie Ktr. Rotterdam 11 december 2002, JAR 2003/61. Ktr. ’s-Hertogenbosch 15 maart 2004, JAR
2004/90, Ktr. Zwolle 15 november 2005, RAR 2006, 24, Ktr. Zwolle 18 november 2005, LJN: AU6404
en Ktr. Haarlem 18 juni 2007, JAR 2007/200. Zo ook bij doorstart na faillissement (Ktr. Alphen aan
den Rijn 10 oktober 2006, JAR 2006/269) of bij opvolgend werkgeverschap na detachering (Ktr.
Delft 15 oktober 2009, BK7581 en Ktr. Enschede 8 juni 2011, AR 2011/488 en LJN: BQ7863).
210 H.Th. van der Meer, Kantonrechters tevreden over kantonrechtersformule. Een evaluatie door de
Kring van Kantonrechters, ArbeidsRecht 2003/1.
211 Ktr. Wageningen 8 september 2010, JAR 2010/164.

121

4.8.4

Werkgeverschap bij uitzending en detachering

uitzend- of detacheringsperiodes bij de (latere) werkgever worden meegeteld indien
212
de werkzaamheden hetzelfde zijn gebleven. De kantonrechter te Rotterdam achtte
het naar analogie met artikel 7:668a lid 2 BW billijk de uitzendperiode die onmiddellijk voorafging aan de indiensttreding bij de werkgever mee te tellen bij de berekening
van de ontslagvergoeding omdat de werknemer na zijn indiensttreding bij de inlener
213
dezelfde werkzaamheden was blijven verrichten. In zijn noot bij deze beschikking
214
stelt Verhulp dat geen gronden bestaan voor het meetellen van de uitzendperiode
bij de berekening van de ontslagvergoeding omdat de werknemer over die periode
geen dienstjaren opbouwt op grond van de Aanbevelingen van de Kring van
215
Kantonrechters. Bovendien gaat zijns inziens de analogie met artikel 7:668a lid 2
BW mank omdat het vierde lid van dit artikel – inzake de berekening van de
opzegtermijn van de na drie tijdelijke arbeidsovereenkomst ontstane arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – van toepassing is verklaard op 7:668a lid 1 BW en
niet op artikel 7:668a lid 2 BW. Daardoor zou de uitzendperiode eveneens buiten
beschouwing blijven bij de berekening van de opzegtermijn van de latere arbeidsovereenkomst met de (voormalige) inlener. Mijns inziens kan artikel 7:668a BW
ook zo gelezen worden dat artikel 7:668a lid 4 BW via het eerste lid van dat
artikel eveneens van toepassing is op 7:668a lid 2 BW. Voor een dergelijke lezing
van artikel 7:668a BW pleit dat ook op grond van artikel 7:667 lid 4 jo. lid 5 BW
arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers worden samengeteld bij de
berekening van de opzegtermijn van de voortgezette arbeidsovereenkomst.
Toch deel ik de mening van Verhulp dat de aan de arbeidsovereenkomst voorafgaande
uitzendperiode niet automatisch behoort te worden meegenomen bij de vaststelling
van de ontslagvergoeding. Mijns inziens gaat de analogie met artikel 7:668a lid 2 BW
niet op omdat de aan deze bepaling ten grondslag liggende ratio een heel andere is
dan de grondslagen van de ontslagvergoeding. Hiervoor wees ik er reeds op dat de in
deze paragraaf besproken varianten van opvolgend werkgeverschap uitsluitend betrekking hebben op bij de eerdere werkgever opgebouwde ontslagbescherming en
dat de opvolgende werkgever op grond hiervan niet aansprakelijk wordt voor
andere verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst met de eerdere werkgever. Met
artikel 7:668a lid 2 BW wordt beoogd de werknemer te beschermen tegen het niet
opbouwen van ontslagbescherming wanneer hij achtereenvolgens op basis van
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in dienst is van verschillende werkgevers
terwijl zijn werkzaamheden hetzelfde blijven. Aan het beleid van het UWV bij de
berekening van de anciënniteit in geval van opvolgend werkgeverschap ligt een
vergelijkbare ratio ten grondslag. De grondslagen van de ontslagvergoeding vormen
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Zie Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 13-3/4, versie september 2012.
Ktr. Rotterdam 20 maart 2003, JAR 2003/137.
In JAR Verklaard 2003/1, p. 21.
Volgens o.a. Kruit dient een uitzend- of detacheerperiode niet te worden meegeteld bij de
berekening van de A-factor omdat in de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters ten
aanzien van de berekening van de A-factor wordt meegedeeld dat het moet gaan om “nagenoeg
aansluitende” arbeidsovereenkomsten. Hij leidt daaruit af dat het moet gaan om eerdere arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen. Zie P. Kruit, Voorliggende dienstaren en het bepalen van
de anciënniteit, ArbeidsRecht 2012/3, p. 9/10.
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216

volgens Van Zanten-Baris
de validiteit van de aan het ontslag ten grondslag
liggende reden(en) en/of de vergoeding van de door de werknemer geleden (im)
materiële schade als gevolg van het ontslag en/of het afkopen van ontslagbescherming door de werkgever. Deze grondslagen houden in beginsel uitsluitend verband
met de gedragingen van de laatste werkgever en met de gevolgen voor de werknemer
van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de (laatste) werkgever. Dat de
werknemer voorafgaande aan zijn indiensttreding bij de werkgever als uitzendkracht
werkzaam is geweest en zijn werkzaamheden min of meer hetzelfde zijn gebleven,
vormt op basis van deze grondslagen geen factor die behoort te worden meegewogen
bij de vaststelling van de ontslagvergoeding.
4.9

Andere driehoeksverhoudingen en de definitie van artikel 7:690 BW

Het werkgeverschap van de uitzendwerkgever volgt sinds 1 januari 1999 uit
artikel 7:690 BW. Hiervoor bleek aan de hand van de wetsgeschiedenis dat niet
alleen uitzending door een ‘traditioneel’ uitzendbureau, maar ook andere uitzendvarianten werden beoogd met de bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst in
het BW. Dit komt tot uitdrukking in de ruim opgezette definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW waarin slechts de voorwaarde wordt gesteld dat de
terbeschikkingstelling van de werknemer krachtens een opdrachtovereenkomst met
de inlener geschiedt in het kader van de bedrijfsuitoefening van de uitzendwerkgever.
Hiervoor bleek echter dat de regering bij de totstandkoming van de bijzondere
regeling voor de uitzendovereenkomst verschillende malen heeft benadrukt dat
deze regeling alleen geldt voor werkgevers die daadwerkelijk een allocatiefunctie
vervullen op de arbeidsmarkt. Ook bij de kwalificatie als uitzendovereenkomst ex
artikel 7:690 BW van andere arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen dan uitzending door een ‘traditioneel’ uitzendbureau, is van doorslaggevend belang of de
werkgever een allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Deze allocatiefunctie
van de uitzendwerkgever, die inhoudt dat het beroep of bedrijf van de uitzendwerkgever moet bestaan uit het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van
tijdelijke arbeid, maakt echter geen deel uit van de redactie van artikel 7:690 BW.
Omdat naar mijn mening in de wetsgeschiedenis op eenduidige wijze werd toegelicht
wat de aanleiding was voor de regeling van de uitzendovereenkomst en welk
toepassingsbereik met deze regeling is beoogd, moet artikel 7:690 BW in lijn hiermee
217
worden toegepast. Op grond hiervan meen ik dat de allocatiefunctie moet worden
‘gelezen’ in de definitie van artikel 7:690 BW.

216 A. van Zanten-Baris, De grondslagen van de ontslagvergoeding (diss. Amsterdam UvA), Deventer:
Kluwer 2009.
217 Zie over de rol die de toelichting op een wetsbepaling speelt bij de uitleg van deze bepaling o.a. F.T.
Groenewegen, Wetsinterpretatie en rechtsvorming: een rechtstheoretisch onderzoek naar wetsinterpretatie en rechtsvorming door de rechter in het bestuursrecht en het privaatrecht (diss
Amsterdam UvA), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006 en J.W.A. Fleuren, Wetshistorische
interpretatie en ‘de bedoeling van de wetgever’, in: De staat van wetgeving (liber amicorum C.A.J.
M. Kortmann), Deventer: Kluwer 2009, p. 153-174.
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Niet lang na de inwerkingtreding van de bijzondere regeling van de uitzendovereen218
komst stelde CMG, een softwareproducent en internationaal opererend dienstverlenend bedrijf in de ICT-sector, zich op het standpunt dat de door haar aan klanten
ter beschikking gestelde ICT-consultants op basis van uitzendovereenkomsten in de
zin van artikel 7:690 BW bij haar in dienst waren. CMG vroeg in 2002 collectief
ontslag aan voor 118 werknemers, onder wie 110 ICT-consultants, en stelde dat op de
ontslagaanvragen voor de ICT-consultants de voor uitzendwerkgevers als bedoeld in
artikel 7:690 BW geldende Bijlage B van het Ontslagbesluit analoog van toepassing
was. Volgens de vakbonden kon CMG niet als uitzendbureau worden gezien omdat uit
de statuten van CMG niet bleek dat detachering de hoofdtaak van het bedrijf was en
uit de arbeidsovereenkomsten van de ICT-consultants niet bleek dat sprake was van
uitzendovereenkomsten. Deze omstandigheden waren naar het oordeel van het
219
Hof ’s-Gravenhage op grond van de formulering van artikel 7:690 BW niet van
belang. Het hof overwoog dat voor het antwoord op de vraag, of het ter beschikking
stellen van werknemers geschiedt in het kader van de uitoefening van het bedrijf
van de werkgever, niet noodzakelijk is dat in de statuten expliciet het woord
uitzenden dan wel detachering wordt gebruikt, maar dat van belang is of deze wijze
van uitvoering van de dienstverlening een zodanig (groot) deel van de activiteiten
uitmaakt dat de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten geacht kan worden deel
uit te maken van de bedrijfsuitoefening. Deze consequentie van de ruime formulering
van artikel 7:690 BW ging de regering veel te ver en naar aanleiding van de CMG-zaak
220
werd in maart 2003 aan Bijlage B een omschrijving toegevoegd van de uitzendwerkgever voor wie de bijzondere ontslagregels van Bijlage B van toepassing zijn.
Onder uitzendwerkgever wordt sindsdien verstaan:
de werkgever:
– “die als doelstelling heeft om in het kader van beroep of bedrijf werknemers ter
beschikking te stellen aan derden (opdrachtgevers) om onder hun leiding en
toezicht werkzaam te zijn en zodoende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
bij elkaar te brengen (hetgeen kan blijken uit de statuten van de werkgeverrechtspersoon dan wel uit andere feiten of omstandigheden zoals het openstellen
van de mogelijkheid tot inschrijving door werkzoekenden); én
– wiens premieplichtige loonsom op jaarbasis voor ten minste 50% wordt gerealiseerd in het kader van uitzendovereenkomsten als bedoeld in artikel 7:690 BW.”
Geen allocatiefunctie is geen uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW
In de tekst van Bijlage B is dus sinds 2003 opgenomen dat deze uitsluitend van
toepassing is op ontslagvergunningaanvragen van uitzendwerkgevers die een alloca221
tiefunctie vervullen op de arbeidsmarkt. De ter beschikking gestelde werknemers
moeten, afgemeten naar het totale aantal werknemers, een belangrijk deel uitmaken
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Sinds 2008 Logica geheten.
Hof ’s-Gravenhage 29 november 2002, JAR 2002/293.
Regeling van de Minister van SZW van 6 maart 2003, Stcrt. 2003/49.
Zoals de kantonrechter te Utrecht overwoog in zijn beschikking van 22 juli 2009 waarin een
projectconsultancybureau zich beriep op Bijlage B omdat dit bureau tevens werknemers detacheerde bij opdrachtgevers. Ktr. Utrecht 22 juli 2009, Prg. 2009, 148.
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van het personeelsbestand van de werkgever én de werkgever moet een allocatiefunctie vervullen op de arbeidsmarkt. Hoewel in de CMG-zaak niet expliciet aan de
orde kwam of CMG wel een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervulde, werd deze
wel opgenomen in de nieuwe omschrijving van de uitzendwerkgever in Bijlage B.
Ruim vier jaar na de inwerkingtreding van de regeling van de uitzendovereenkomst
bevestigde de regering hiermee (nogmaals) dat de werkgever voor de toepassing van
artikel 7:690 BW een allocatiefunctie moet vervullen op de arbeidsmarkt. Ook in de
222
rechtspraak is dit enkele malen bevestigd. De kantonrechter te Deventer overwoog
dat niet voldoende is dat het ter beschikking stellen van werknemers een groot deel
van de activiteiten van de werkgever uitmaakt. Naar zijn oordeel moet het daarbij
tevens gaan om het voorzien in een tijdelijke behoefte van de derde aan arbeids223
krachten. De kantonrechter te Alphen aan den Rijn betrok bij zijn oordeel over de
vraag of sprake was van een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW de hiervoor
aangehaalde beschrijving van de uitzendwerkgever die naar aanleiding van de CMGzaak werd opgenomen in Bijlage B van het Ontslagbesluit. In casu was de allocatiefunctie van de werkgever naar het oordeel van de kantonrechter voldoende aangetoond omdat “het vinden van werk voor de werknemer bij een derde voor het
vervullen van een opdracht aldaar de contractuele relatie tussen partijen heeft
bepaald.”
224

In zijn conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2010 betoogt A-G
Wissink, voorbijgaand aan de hiervoor in paragraaf 4.4 en 4.5.2 besproken wetsgeschiedenis van artikel 7:690 BW, dat de omstandigheid dat de uitzendwerkgever geen
allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt niet betekent dat daardoor geen sprake kan
zijn van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. Ook uitzendvarianten
waarbij anders dan bij de traditionele uitzendovereenkomst een allocatiefunctie ontbreekt, kunnen tegenwoordig onder de definitie van artikel 7:690 BW worden gebracht,
225
aldus de A-G. In de procedure die de aanleiding vormde voor deze conclusie had het
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Ktr. Deventer, 10 december 2002, JAR 2003/47.
Ktr. Alphen aan den Rijn 23 maart 2004, JAR 2004/118.
HR 24 december 2010, JAR 2011/21.
In zijn conclusie voor het arrest van de Belastingkamer van de Hoge Raad van 17 juni 2011, BNB
2011/235, betoogt A-G Van Ballegooijen daarentegen, op grond van de hiervoor in paragraaf 4.4 en
4.5.2 besproken wetsgeschiedenis, dat uitsluitend sprake is van terbeschikkingstelling in het kader
van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever in de zin van artikel 7:690 BW,
wanneer die werkgever een allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. In dit geval ging het om de
vraag of intra-concern detachering (door een personeels-BV) kon worden gekwalificeerd als
uitzending in de zin van artikel 7:690 BW bij de sectorindeling voor de premieheffing werknemersverzekeringen in het kader van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). In zijn
arrest overwoog de Belastingkamer van de Hoge Raad echter dat dit betoog in zijn algemeenheid
niet kan worden aanvaard omdat uit artikel 7:691 lid 6 BW zou volgen dat “de wetgever ervan is
uitgegaan dat de omstandigheid dat de werkgever en de derde in een groep zijn verbonden, er niet
aan in de weg staat dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt aangemerkt als een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW.” Uit de wetsgeschiedenis blijkt
echter niet dat de wetgever met artikel 7:690 jo. 691 lid 6 BW beoogde ‘in één moeite door’ ook
intra-concern detachering van een wettelijke basis te voorzien. De allocatiefunctie van de
uitzendformule op de arbeidsmarkt was de reden voor het in een aparte afdeling van Titel 10
van Boek 7 BW opnemen van een bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst. Deze
allocatiefunctie ontbreekt bij intra-concern detachering. Zie hierover nader paragraaf 6.7.1.
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226

Hof Amsterdam de rechtsverhouding tussen een tennisleraar en de Stichting Sportservice Noord-Holland (SSNH) als een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW
aangemerkt in een procedure waarin de tennisleraar zich beriep op het werkgeverschap
ex artikel 7:610 lid 1 BW van de tennisvereniging waar hij ruim tien jaar les had gegeven.
De tennisleraar had de werkzaamheden bij de tennisvereniging telkens verricht op basis
van arbeidsovereenkomsten met SSNH. SSNH vervulde geen allocatiefunctie op de
arbeidsmarkt, maar fungeerde uitsluitend als administratief werkgever in het kader van
de door de tennisleraar bij de tennisvereniging verrichte werkzaamheden. Het hof
wijdde geen woord aan het ontbreken van een allocatiefunctie, maar onderbouwde zijn
oordeel dat sprake was van een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW door erop te
wijzen dat “binnen de kenbare ratio, strekking en systematiek” van de op SSNH van
toepassing zijnde cao paste “dat partijen met werknemers in sportverenigingen een
driepartijenrelatie aangaan waarbij de betrokken werknemer zijn arbeid verricht onder
het gezag (leiding en toezicht) van de sportvereniging terwijl andere aspecten van het
werkgeversgezag (loonbetaling, uitvoering van de werknemersverzekeringen, inhouding en afdracht loonbelasting, overleg met vakbonden over arbeidsvoorwaarden) bij de
stichting sportservice (SSNH) berusten.” Artikel 7:690 BW is echter dwingend recht.
Partijen kunnen niet contractueel bepalen, ook niet in een cao, dat een arbeidsrechte227
lijke driehoeksverhouding een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW is. Omdat
SSNH geen allocatiefunctie vervulde op de arbeidsmarkt, was mijns inziens in casu geen
sprake van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. In dat geval zou de
rechtsverhouding tussen SSNH en de tennisleraar naar mijn mening wel kunnen
worden gekwalificeerd als een gewone arbeidsovereenkomst, mits partijen bij het
aangaan van de overeenkomst werkelijk beoogden dat SSNH als werkgever van de
tennisleraar zou gaan fungeren. Daarvan zou dan sprake zijn geweest wanneer – zoals ik
dat omschreef in paragraaf 2.3.5 – het werkgeverschap van SSNH voldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis had om haar te kunnen aanmerken als werkgever. In
dat kader zou moeten worden gekeken naar de ondernemingsactiviteiten van SSNH en
naar de inhoudelijke rol die SSNH in dat verband speelde bij de totstandkoming en de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ik vat de overwegingen van het Hof Amsterdam zo op dat naar zijn oordeel het werkgeverschap van SSNH voldoende zelfstandige
en inhoudelijke betekenis heeft om haar te kwalificeren als werkgever van de tennisleraar omdat in de amateursportbranche gebruikelijk is dat werknemers bij (amateur)
sportverenigingen werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met een
professionele, centrale contractuele werkgever als SSNH en dit ook blijkt uit de van
toepassing zijnde cao waarin deze arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding het uitgangspunt vormt. Daarom zou geen sprake zijn van contractuele afspraken die uitsluitend zijn gericht op het omzeilen van ontslagbescherming, of het uit handen geven van
het juridische en administratieve werkgeverschap aan een derde. Op basis van deze
omstandigheden zou SSNH mijns inziens kunnen worden aangemerkt als werkgever
van de tennisleraar ex artikel 7:610 lid 1 BW.

226 Hof Amsterdam 12 mei 2009, JAR 2009/247.
227 Zie paragraaf 4.5.1.
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4.10.1

Detachering

Detachering is geen wettelijk gedefinieerd begrip. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 7:690 BW was het belangrijkste onderscheid tussen uitzending en
andere leenverhoudingen waarbij de arbeidskracht de arbeid verrichtte bij een
opdrachtgever van degene met wie hij zich verbond, dat hij bij deze andere leenverhoudingen in dienst trad bij degene die hem uitleende aan de opdrachtgever.
In deze situatie werd veelal gesproken van detachering (of in- en uitlening) van
werknemers. Detachering onderscheidde zich van uitzending. Kenmerkend
aan uitzending was dat de duur van de overeenkomst afhankelijk was van de duur
van de opdracht. Einde opdracht betekende in beginsel einde uitzendovereenkomst
(en einde loonbetaling). Bij detachering sloten de detacheerder en de gedetacheerde
werknemer een ‘arbeidsovereenkomst’ en werd aan de bij de opdrachtgever van de
detacheerder gedetacheerde werknemer eveneens loon doorbetaald als die opdracht
eindigde (en hij dus niet werkte). Detachering kwam in verschillende varianten voor.
Zo bestonden (i) detacheerbedrijven die zich volledig toelegden op het ter beschikking stellen van hun werknemers aan derden; (ii) door verschillende bedrijven
opgerichte arbeidspools om wisselingen in de personeelsbehoefte op te vangen
waarbij de werknemers in dienst waren van de arbeidspool en verplicht waren arbeid
te verrichten bij het bedrijf dat door de arbeidspool werd aangewezen; (iii) collegiale
in- en uitlening waarbij bedrijven, zonder een arbeidspool op te richten, elkaars
228
werknemers in- en uitleenden en (iv) intra-concern detachering.
4.10.1

Detachering en artikel 7:690 BW

Hoewel de hiervoor onder (i) genoemde detachering door detacheerbedrijven onder
de definitie van terbeschikkingstelling in de Arbeidsvoorzieningswet viel, vroegen
detacheerbedrijven geen vergunning aan omdat de uitleenperiode vaak langer duurde
dan de in de Arbeidsvoorzieningswet toegestane zes maanden. Aan rechtshandhaving
229
ontbrak het echter op dit punt. Dit leidde tot protest van uitzendbureaus en kritiek in
230
Vanaf 1995 werd de Arbeidsvoorzieningswet naar aanleiding van
de literatuur.
bezwaren van vergunningsplichtige uitzendbureaus wat de maximumtermijn van de
terbeschikkingstelling betreft soepeler uitgevoerd en werd uitzending voor een maxi231
mumperiode van een jaar in plaats van zes maanden gedoogd. Op dat moment was
echter reeds sprake van een vervaging van het onderscheid tussen uitzending en deze
vorm van detachering, omdat ook uitzendbureaus zich op deze vorm van detachering
232
waren gaan richten.
Met de inwerkingtreding van artikel 7:690 BW kwam het

228 Intra-concern detachering komt aan de orde in paragraaf 6.7.
229 Zoals bleek in ABRvS 31 mei 1991, JAR 1992/55 (Oranjewoud B.V./de Arbeidsvoorzieningsorganisatie).
230 M.V. van der Woude, De ontwrichting van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, NJB
24 maart 1995, p. 448-452 en Y.A.E. van Houte, Detacheren en ter beschikking stellen; de
wetgeving en de realiteit, SR 1995/9, p. 246-250. Zie ook W.K. Bischot, Detachering als alternatief
voor uitzendarbeid? Gevolgen invoering wetsvoorstellen Flexibiliteit en Zekerheid en WAADI,
TVVS 1998/9, p. 259-263.
231 Zie Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties, Deventer: Kluwer (losbl.), onderdeel I 1.1, p. 3.
232 Zie voor een beschouwing over het naar elkaar toe groeien van uitzending en detachering: K.M.
van Holten, Detachering als alternatief voor uitzendarbeid: een valkuil, TVVS 1994/5, p. 120-124.
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onderscheid tussen uitzending door uitzendbureaus en detachering door detacheerbedrijven goeddeels te vervallen.
Thans wordt in uiteenlopende situaties waarin een werknemer werkzaamheden
verricht binnen het bedrijf van een ander dan degene met wie hij een arbeidsovereenkomst sloot, gesproken over detachering. Wanneer in de arbeidsrechtpraktijk
wordt gesproken over detachering in de situatie waarin de werknemer ter beschikking wordt gesteld aan een derde om onder toezicht en leiding van die derde arbeid te
verrichten, dan is – anders dan bij uitzending – sprake van een meer bestendige
arbeidsrelatie tussen de uitlenende werkgever en de uitgeleende werknemer en is de
233
werknemer gemiddeld langer werkzaam bij één opdrachtgever. Als bij uitzending
de uitzendkracht in fase B en C van de ABU-cao en in fase 3 en 4 van de NBBU-cao is
234
beland, wordt eveneens over detachering gesproken.
Wanneer de gedetacheerde werknemer de arbeid verricht onder toezicht en leiding
van de opdrachtgever van zijn detacherende werkgever, is sprake van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW indien de detachering geschiedt in het
235
kader van de bedrijfsuitoefening van de detacheerder en, zoals volgt uit de hiervoor
besproken wetsgeschiedenis van artikel 7:690 BW, de detacheerder een allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Dat het ter beschikking stellen van werknemers
geschiedt in het kader van de bedrijfsuitoefening van de detacheerder, betekent nog
niet dat deze daarmee tevens een allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Dat
laatste was het geval bij de hiervoor besproken detachering door CMG van ICTconsultants bij haar klanten en ook bij de detachering door SSNH van de bij haar in
dienst zijnde werknemers die arbeid verrichten bij (amateur)sportverenigingen. In
deze beide situaties lag binnen de bedrijfsuitoefening door CMG en SSNH het
zwaartepunt bij het verwerven van de opdracht en niet bij het bij elkaar brengen
van de vraag naar en het aanbod van arbeid op de arbeidsmarkt. Ook bij andere
detacheringsvarianten waarbij het zwaartepunt bij het verwerven van de opdracht
ligt en niet bij het ter beschikking stellen van werknemers, zoals bij uitlening door een
management-BV en bij payrolling, vervult de uitlener of detacheerder geen allocatiefunctie op de arbeidsmarkt. In dat geval zal naar mijn mening aan de hand van de
werkelijke bedoelingen van partijen bij het aangaan van de overeenkomst, op basis
van de wijze waarop zij feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de door hen gemaakte
contractuele afspraken, moeten worden vastgesteld of sprake is van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW met de detacherende werkgever dan wel met de
inlener. Indien zou worden aangenomen dat bij deze detacheringsvarianten sprake is
van een arbeidsovereenkomst met de detacherende werkgever is het verlichte
arbeidsrechtelijke regime van artikel 7:691 BW (en Bijlage B Ontslagbesluit) niet
van toepassing omdat dan geen sprake is van uitzending in de zin van artikel 7:690
BW. Anderzijds kan de werknemer de inlener ook niet aanspreken tot voldoening van
233 Zie C.J. Smitskam, PS-special: De uitzendovereenkomst, Deventer: Kluwer 2005, p. 9.
234 Wanneer in de arbeidsovereenkomst met de uitzendwerknemer geen uitzendbeding ex artikel 7:691
lid 2 BW wordt overeengekomen, wordt in de ABU-cao reeds gesproken over een detacheringsovereenkomst. Zie artikel 1 sub f ABU-cao 2009-2014.
235 En dus geen incidenteel karakter heeft.
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het minimumloon op grond van artikel 7:692 BW. Wel zal de inlener op grond van
artikel 7:658 lid 4 BW en op basis van het werkgeversbegrip in arbeidswetgeving
buiten het BW op het gebied van de veiligheid en de bestrijding van illegaliteit en
misbruik bij de tewerkstelling van derdelanders gelden als werkgever van de gedetacheerde werknemer in plaats van of naast de detacherende werkgever. Ten slotte
sluiten de ruime definitiebepalingen van de Waadi niet uit dat de Waadi eveneens van
toepassing zou kunnen zijn in de situatie waarin de detachering niet zou kunnen
worden gekwalificeerd als uitzending ex artikel 7:690 BW wegens het ontbreken van
een allocatiefunctie bij de detacherende werkgever. Wanneer de gedetacheerde
werknemer de arbeid onder toezicht en leiding van de inlener verricht, heeft hij op
grond van de Waadi onder meer recht op hetzelfde loon als door de inlener wordt
betaald aan eigen werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies. Bovendien geldt
in deze situatie een door de detacherende werkgever met de werknemer overeengekomen concurrentiebeding niet indien de (tijdelijk) gedetacheerde werknemer na
236
afloop van de detachering in dienst wil treden bij de inlener.
Van detachering wordt eveneens gesproken in de situatie waarin de werknemer
onder het gezag van de detacherende werkgever arbeid verricht bij één of meer
opdrachtgever(s) van die werkgever. Bij deze vorm van detachering wordt de werknemer veelal ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever van de detacherende
werkgever om in diens bedrijf specialistische of hoog gekwalificeerde arbeid te
verrichten waarvoor de opdrachtgever zelf niet de kennis en de vaardigheden in
huis heeft. Bij dergelijke detacheerders kan worden gedacht aan ICT-bedrijven,
advocaten- en accountantskantoren, ingenieursbureaus en schoonmaakbedrijven.
De opdrachtgever heeft dan geen feitelijk werkgeversgezag over de door de gedetacheerde werknemer verrichte arbeid waardoor geen sprake is van onder toezicht
237
en leiding arbeid verrichten in de zin van artikel 7:690 BW. In dat geval is sprake
van een gewone arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW tussen de
detacherende werkgever en de gedetacheerde werknemer. Daardoor kan met deze
gedetacheerde werknemer geen uitzendbeding ex artikel 7:691 lid 2 BW worden
overeengekomen, is de ketenregeling van artikel 7:668a BW direct en niet pas na
26 weken van toepassing op de arbeidsovereenkomst en kan de gedetacheerde
werknemer de opdrachtgever niet aanspreken op betaling van het minimumloon
op grond van artikel 7:692 BW. Omdat geen sprake is van toezicht en leiding van de
opdrachtgever is op deze vorm van detachering ook de Waadi niet van toepassing.
Wel is de opdrachtgever, wanneer de gedetacheerde werknemer werkzaamheden
verricht die behoren tot de bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever, op grond van
artikel 7:658 lid 4 BW naast de detacherende werkgever aansprakelijk voor de schade
die de werknemer lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden als hij niet heeft
238
voldaan aan de zorgplicht van artikel 7:658 BW. Voorts is de opdrachtgever in deze

236 Artikel 9a Waadi.
237 Zie paragraaf 4.5.4. Zie ook F.B.J. Grapperhaus en M. Jansen, De uitzendovereenkomst, Deventer:
Kluwer 1999, p. 37.
238 In paragraaf 4.8.2 betoogde ik dat voor het van toepassing zijn van artikel 7:658 lid 4 BW niet
vereist is dat sprake is van gezag van de opdrachtgever over de bij hem door de gedetacheerde
werknemer verrichte werkzaamheden.
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situatie als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet
verantwoordelijk voor de naleving van de in en op basis van die wetten geldende
239
voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. In
paragraaf 3.2.4 kwam aan de orde dat tijdens de parlementaire behandeling van de
Arbeidstijdenwet werd meegedeeld dat tussen de werkgever en de werknemer in de
240
zin van de Arbeidstijdenwet wel een zekere gezagsrelatie zou moeten bestaan. Op
die grond zou in deze situatie kunnen worden betoogd dat niet de opdrachtgever,
maar de detacherende werkgever als werkgever moet worden beschouwd in de zin
van de Arbeidstijdenwet. Voor het van toepassing zijn van de WAV is niet relevant of
sprake is van een gezagsrelatie tussen de gedetacheerde werknemer en de opdracht241
gever bij wie hij de arbeid verricht. De werkgever in de zin van de WAV is degene
die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten
en tussen hem en degene die de arbeid verricht, hoeft geen arbeidsovereenkomst of
een gezagsrelatie te bestaan. Daardoor kunnen de detacherende werkgever en de
opdrachtgever ook in deze situatie tegelijkertijd als werkgever in de zin van de WAV
worden aangemerkt.
Op grond van artikel 1 lid 3 WOR komt alleen de uitzendwerknemer ex artikel 7:690
BW in aanmerking voor medezeggenschap in de onderneming van de inlener. Tot
1999 werd nog uitsluitend als “in de onderneming werkzame werknemer” aangemerkt de werknemer die krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer
werkzaam was in de door deze ondernemer in stand gehouden onderneming
(artikel 1 lid 2 WOR). In paragraaf 4.8 kwam aan de orde dat met de uitbreiding
van de personele werkingssfeer van de WOR in artikel 1 lid 3 werd beoogd een
volledig in de arbeidsorganisatie van de onderneming opgenomen werknemer voor
de toepassing van de WOR gelijk te stellen met werknemers die in dienst zijn van de
ondernemer die de onderneming in stand houdt. Omdat op grond van artikel 1 lid 3
sub a WOR alleen de uitzendwerknemer ex artikel 7:690 BW in aanmerking komt
voor medezeggenschap in de onderneming waarin hij werkzaam is, zouden gedetacheerde werknemers bij detacheringsvarianten die niet kwalificeren als uitzending ex artikel 7:690 BW – ongeacht of zij aan de gebruikelijke werkzaamheden van
de onderneming van de inlener bijdragen – nooit medezeggenschapsrechten krijgen
242
in de onderneming waarin zij werkzaam zijn. Uit de wetgeschiedenis blijkt dat
dit niet de bedoeling is geweest van de wetgever. De uitbreiding van de personele
werkingssfeer van de WOR had niet specifiek betrekking op uitzendkrachten in de zin
van artikel 7:690 BW, maar was gericht op langdurig aan een inlener of opdrachtgever
van de werkgever ter beschikking gestelde werknemers en op intra-concern

239
240
241
242
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Zie paragraaf 3.2.1 en 3.2.2.
Kamerstukken II 1993/94, 23 646, nr. 3, p. 68.
Zie paragraaf 3.3.
De inlener kan op grond van artikel 6 lid 4 WOR wel met de in zijn onderneming ingestelde
ondernemingsraad overeenkomen dat ook deze werknemers worden aangemerkt als in de
onderneming werkzame werknemers voor de toepassing van de WOR. Zie hierover ook F.W.H.
Vink en R.H. van het Kaar, Inzicht in de ondernemingsraad, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, 23e
druk, p. 36. Hiervoor is echter in beginsel de medewerking van de inlener vereist en deze oplossing
biedt geen uitkomst wanneer nog geen ondernemingsraad is ingesteld in de onderneming van de
inlener.
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gedetacheerde werknemers. Omdat niet elke arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding kan worden gekwalificeerd als een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW,
zou naar mijn mening in artikel 1 lid 3 sub a WOR de verwijzing naar artikel 7:690 BW
moeten worden geschrapt.
4.11
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Bestuurders, directeuren of managers verrichten de arbeid veelal niet op grond van
een arbeidsovereenkomst met de rechtspersoon, maar op basis van een opdrachtovereenkomst tussen hun persoonlijke BV (hierna: management-BV) en die rechtspersoon. Vaak zijn zij (groot)aandeelhouder van de rechtspersoon waarvoor zij de
arbeid verrichten. Steeds vaker verrichten ook bestuurders, directeuren of managers
die geen (groot)aandeelhouder zijn van de rechtspersoon de arbeid op basis van een
managementovereenkomst met die rechtspersoon. Wanneer zij kiezen voor een
managementovereenkomst is geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar van
een opdrachtovereenkomst en zou Titel 10 Boek 7 BW dus niet van toepassing zijn. De
vergoeding voor de verrichte arbeid wordt meestal niet aan de bestuurder, directeur
of manager (hierna: manager) zelf betaald, maar aan diens management-BV voldaan.
Omdat de manager doorgaans (groot)aandeelhouder is van de rechtspersoon waarmee de managementovereenkomst wordt gesloten en/of op grond van zijn kwalificaties over een sterke arbeidsmarktpositie beschikt, heeft hij geen behoefte aan
de beschermende bepalingen van Titel 10 Boek 7 BW. Dan zou dus geen sprake
zijn van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW. Los van
deze partijbedoelingen zal de driehoeksverhouding waarbij de manager op grond
van een tussen de management-BV en de rechtspersoon gesloten opdrachtovereenkomst arbeid verricht bij die rechtspersoon ook niet voldoen aan de definitie van
artikel 7:690 BW. De management-BV stelt de manager niet ter beschikking aan een
derde in het kader van een allocatiefunctie die zij vervult op de arbeidsmarkt, maar
fungeert als contractspartij uitsluitend als verlengstuk van de manager. Van een
uitzendovereenkomst zou wel sprake kunnen zijn wanneer de management-BV niet
volledig onder controle staat van de manager, maar bijvoorbeeld fungeert als
management-BV voor verschillende managers en deze tijdelijk ter beschikking stelt
aan derden in het kader van het verrichten van bijvoorbeeld (interim)management244
werkzaamheden.
Een andere grond voor het aangaan van een managementovereenkomst is om te
bewerkstelligen dat sprake is van een premie- en loonbelastingvrije relatie. Dat leidt
tot aanzienlijke financiële voordelen voor partijen. De Belastingdienst en het UWV
lopen hierdoor echter belastingen en premies mis die wel verschuldigd zouden zijn
geweest wanneer de manager de arbeid op grond van een arbeidsovereenkomst had
verricht. Zij hebben als derden juist belang bij het bestaan van een arbeidsovereenkomst – een privaatrechtelijke dienstbetrekking – met de manager. Om te voorkomen

243 Kamerstukken II 1995/96, 24 615, nr. 3, p. 32 en 37. Zie over de personele werkingssfeer van de
WOR bij intra-concern detachering ook paragraaf 6.7.4.
244 Zie ook Hof Amsterdam 14 februari 2002, JAR 2002/65.
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dat partijen vrij eenvoudig onder de sociale verzekeringsplicht zouden kunnen
uitkomen door tussenschakeling van een management-BV, werd bij een beroep op
het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking door de Centrale Raad van
Beroep (hierna: de Raad) weinig zelfstandige betekenis toegekend aan de manage245
mentovereenkomst. De Raad nam in het verleden
vaak een privaatrechtelijke
dienstbetrekking aan tussen partijen wanneer sprake was van persoonlijke arbeid
en van een gezagsverhouding in de relatie tussen de manager en de rechtspersoon
246
waarbij hij de arbeid verrichtte. Dat die rechtspersoon de vergoeding voor de door
de manager verrichte werkzaamheden betaalde aan de management-BV en niet aan
de manager, vormde voor de Raad geen beletsel bij het aannemen van een privaat247
rechtelijke dienstbetrekking tussen partijen. In de uitspraak van de Raad van 21 juni
248
1995 werd het loon van de directeur-aandeelhouder van een BV niet aan hemzelf
maar aan zijn management-BV overgemaakt. Nadat de Raad tot het oordeel was
gekomen dat de directeur-aandeelhouder uitsluitend voor de BV werkzaam was, hij
de arbeid persoonlijk diende te verrichten en sprake was van een gezagsverhouding,
overwoog hij dat het enkele feit dat de betalingen voor de werkzaamheden van de
directeur-aandeelhouder werden gericht aan diens management-BV niet de gevolgtrekking rechtvaardigde dat er geen loon werd uitbetaald, dan wel dat er geen
verplichting tot loonbetaling bestond. De directeur-aandeelhouder had naar het
oordeel van de Raad slechts een andere ontvanger van het hem toekomende loon
aangewezen en door een dergelijke constructie moest naar het oordeel van de Raad
249
worden heengekeken.
Anders dan bij de Raad strandde een beroep op het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de manager en de ‘opdrachtgever’ bij de civiele rechter bijna altijd op de
uit hoofde van de managementovereenkomst bestaande rechtsverhouding van die

245 Met de inwerkingtreding van de Wet houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen
van de verzekering voor de werknemersverzekeringen op 1 januari 2002 is veel onzekerheid over
de status van de manager weggenomen en zal terzake minder vaak een beroep worden gedaan op
de bestuursrechter. Op grond van deze wet kan om een Verklaring Arbeidsrelatie worden verzocht
waarin de Belastingdienst – kort gezegd – vooraf oordeelt dat geen sprake is van loon uit een
arbeidsovereenkomst.
246 Zie: CRvB 16 augustus 1995, RSV 1996/55, CRvB 11 september 1997, USZ 1997/270, CRvB, 22 juni
1999, USZ 1999/261, CRvB 1 juli 1999, USZ 1999/284, CRvB 12 augustus 1999, RSV 1999/301, CRvB,
14 oktober 1999, USZ 1999/346 en CRvB, 30 maart 2000, USZ 2000/154. Zie ook Rb ’s-Gravenhage
26 oktober 2001, RSV 2002/27. Wanneer de manager directeur/grootaandeelhouder is van de
rechtspersoon waarbij hij op grond van een managementovereenkomst arbeid verricht, bestaat
naar het oordeel van de Raad geen gezagsverhouding omdat de manager in deze situatie via het
bezit van de aandelen in feite ‘gezag’ over zichzelf uitoefent. Zie CRvB 4 oktober 1985, RSV 1986/21
m.nt. E.P. de Jong.
247 CRvB 6 januari 1988, RSV 1988/195, CRvB 21 juni 1995, RSV 1996/9 en CRvB 12 augustus 1999, RSV
1999/301.
248 CRvB 21 juni 1995, RSV 1996/9.
249 Op grond van het Gouden Kooi-arrest van de (belastingkamer van de) Hoge Raad van 25 maart
2011 is overigens maar de vraag of door de Raad ook in de toekomst nog zo eenvoudig door de door
partijen gesloten managementovereenkomst zal worden heengekeken. Zie HR 25 maart 2011, NJ
2011, 594 m.nt. Verhulp, JAR 2011/109 m.nt. Loonstra en RSV 2011/166 m.nt. Van den Berg.
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251

opdrachtgever met de management-BV. Volgens het Hof Amsterdam kon in geval
van een dergelijke driehoeksverhouding geen arbeidsovereenkomst tussen de manager en de opdrachtgever bestaan. Enerzijds omdat de management-BV partij was
bij de managementovereenkomst en deze als rechtspersoon geen werknemer kan zijn
en anderzijds omdat tussen de opdrachtgever en de manager in persoon geen
rechtsbetrekking bestond. Het oordeel van het Hof Amsterdam, dat geen arbeidsovereenkomst bestaat tussen de manager en de opdrachtgever waarbij hij de arbeid
verricht omdat niet hij maar de management-BV partij is bij de managementover252
eenkomst, was gebaseerd op het arrest van de Hoge Raad van 9 juli 1990. In dit
arrest oordeelde de Hoge Raad dat de managers geen arbeidsovereenkomsten hadden
met de opdrachtgever voor wie zij op basis van managementovereenkomsten arbeid
verrichtten omdat niet zij maar hun management-BV’s overeenkomsten waren
aangegaan met die opdrachtgever. Weliswaar brachten de managementovereenkomsten mee dat de managers in opdracht van hun management-BV’s arbeid verrichtten
bij de opdrachtgever, maar daardoor kwamen zij tot die opdrachtgever niet in een
rechtsverhouding te staan die als een arbeidsovereenkomst kon worden aangemerkt,
zo oordeelde de Hoge Raad.
In het hiervoor in paragraaf 2.3.4 besproken arrest Stichting Thuiszorg Rotterdam/
253
PGGM
lijkt de Hoge Raad te zijn teruggekomen van dit oordeel. In dit arrest
bevestigde de Hoge Raad dat ondanks de overeenkomst met de management-BV
toch sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst tussen de manager en de
opdrachtgever wanneer de formele bedoelingen van partijen in de vorm van een
opdrachtovereenkomst met een management-BV niet corresponderen met de wijze
waarop feitelijk uitvoering is gegeven aan deze overeenkomst. In dit arrest verrichtte
de manager op basis van een overeenkomst van opdracht tussen Stichting Thuiszorg
Rotterdam (STR) en zijn management-BV arbeid voor STR. De manager en STR waren
bewust geen arbeidsovereenkomst aangegaan om verplichte deelname van de
manager aan de bedrijfstakpensioenregeling bij PGGM te voorkomen. PGGM beriep
zich echter als belanghebbende derde op het bestaan van een arbeidsovereenkomst
tussen de manager en STR. Het hof wees (in eerdere instantie) de vordering van PGGM
toe, overwegende dat uit de wijze waarop partijen uitvoering hadden gegeven aan de
gemaakte contractuele afspraken bleek dat de manager en STR in werkelijkheid een
arbeidsovereenkomst met elkaar hadden beoogd. Dat de manager en STR ter voorkoming van de premieafdrachtverplichting aan PGGM geen formele arbeidsovereenkomst met elkaar hadden willen aangaan, speelde naar het oordeel van het hof geen
rol bij de kwalificatievraag. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof dat
ondanks de met de management-BV gesloten managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst bestond tussen de manager en STR. Anders dan in zijn voormelde

250 De enige mij bekende uitspraak waarin de lagere rechter een arbeidsovereenkomst aannam tussen
de manager en de rechtspersoon waarbij hij op grond van een managementovereenkomst met zijn
management-BV arbeid verrichtte, is de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam van
24 november 1999, JAR 2000/19.
251 Hof Amsterdam 18 april 2002, JAR 2002/115. Zie ook Hof Amsterdam 9 januari 2003, JAR 2003/35.
252 HR 9 juli 1990, NJ 1991, 215 m.nt. Stein (r.o. 3.4).
253 HR 13 juli 2007, NJ 2007, 449 m.nt. Verhulp, JAR 2007/231 en RAR 2007, 123 (Stichting Thuiszorg
Rotterdam/ Stichting Pensioenfonds PGGM).
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arrest uit 1990 ging de Hoge Raad daarbij volkomen voorbij aan de tussen de
management-BV en STR bestaande opdrachtovereenkomst.
In de rechtspraak wordt sinds het arrest Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM niet
vaker geoordeeld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de manager en
de opdrachtgever. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht overwoog in
254
zijn vonnis van 19 maart 2008 dat “hoewel (de manager) aanvankelijk de werkzaamheden heeft verricht op basis van een arbeidsovereenkomst, (…) naderhand niet
louter om fiscale redenen een managementovereenkomst (is) gesloten. Veeleer is
aannemelijk dat het aangaan van een managementovereenkomst ook meer recht
deed aan de positie van (de manager) als directeur”. De voorzieningenrechter lijkt
hiermee te zeggen dat de sterke arbeidsmarktpositie van de manager (eveneens) zou
meewegen bij de beantwoording van de vraag of ondanks de met de management-BV
gesloten managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst bestaat met de opdrachtgever. Doorslaggevend is echter op grond van het arrest Stichting Thuiszorg
Rotterdam/PGGM dat uit de wijze waarop feitelijk uitvoering is gegeven aan de
managementovereenkomst moet blijken dat partijen werkelijk bedoeld hebben een
255
managementovereenkomst en niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan.
4.12

Payrolling

Payrolling is een niet in de wet voorkomend begrip en is de meest recent ontstane
variant van de in dit hoofdstuk besproken arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudin256
gen. Payrolling kent verschillende varianten en impliceert ook niet in alle gevallen
257
een driehoeksverhouding.
Ook bedrijven die alleen de salarisadministratie en
andere administratieve taken van de werkgever uit handen nemen zonder zelf partij
te worden bij de arbeidsovereenkomst noemen zich wel payrollbedrijf. Payrolling als
arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding komt in de praktijk in twee hoofdvarianten
voor. In de eerste hoofdvariant werft en selecteert de latere opdrachtgever van het
payrollbedrijf de werknemer waarna deze een arbeidsovereenkomst sluit met een
door de latere opdrachtgever aangezocht payrollbedrijf. In de tweede hoofdvariant

254 Rb. Utrecht 19 maart 2008, JAR 2008/161.
255 Zo ook Rb. Rotterdam (vzr.) 21 mei 2010, LJN: BN0725, Hof Amsterdam 24 augustus 2010, LJN:
BN4958 en Hof Leeuwarden 7 september 2010, LJN: BN6421. Overigens werd in deze procedures
geoordeeld dat uit de wijze waarop uitvoering was gegeven aan de managementovereenkomst
volgde dat sprake was van een zakelijke samenwerkingsovereenkomst die niet als een arbeidsovereenkomst kon worden gekwalificeerd.
256 Zie hierover ook M.A. Kuyt-Fokkens, Payrolling: uitkomst of toch niet?, NJB 16 juni 2006, nr. 24,
p. 1312-1316, A.M. Bos en E.V. de Graaff, Payrolling, het outsourcen van werkgeverschap, ArbeidsRecht 2006/12, p. 17-22, E.M. Hoogeveen, De inlener en het werkgeverschap, ArA 2007/3. J.P.H.
Zwemmer, Waarom de payrollonderneming geen (uitzend)werkgever is, TRA 2009/2, J.P.H.
Zwemmer, De payrollonderneming, de inlener en het werkgeverschap in de (lagere) jurisprudentie, TAP 2010/1 en C.J. Smitskam, Payrolling: een nieuwe driehoeksrelatie in het arbeidsrecht, PS
Documenta 2010, nr. 11/12, Y.A.E. van Houte, Uitzending en payrolling: overeenkomst en verschil,
ArbeidsRecht 2011/8/9 en E.M. Hoogeveen, Payrolling: uitholling werknemersbescherming of gat
in de markt?, ArbeidsRecht 2012/2.
257 Zie voor overzichten van de verschillende varianten M.A. Kuyt-Fokkens, Payrolling: uitkomst of
toch niet?, NJB 16 juni 2006, nr. 24, p. 1312-1316 en Y.A.E. van Houte, Uitzending en payrolling:
overeenkomst en verschil, ArbeidsRecht 2011/8/9.

134

Payrolling

4.12.1

was de werknemer eerst op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst van de
latere opdrachtgever voordat hij een arbeidsovereenkomst sloot met het door de
(voormalige) werkgever aangezochte payrollbedrijf. In beide varianten gaat het
payrollbedrijf de werknemer op basis van een opdrachtovereenkomst exclusief ter
beschikking stellen aan die opdrachtgever. Hoewel de opdrachtgever de payrollwerknemer na verloop van tijd soms (weer) een arbeidsovereenkomst aanbiedt, wordt met
payrolling in beginsel een permanente uitbesteding (outsourcing) van het administratieve en juridische werkgeverschap aan het payrollbedrijf beoogd. Een bijkomend
voordeel voor de opdrachtgever bij payrolling kan zijn dat, als gevolg van het inlenen
van de werknemers via payrolling, een ondernemings- of bedrijfstak-cao niet meer
van toepassing is, wat tot aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden omdat de
werkgever ten aanzien van de payrollwerknemers geen afdrachtverplichting (meer)
258
heeft aan bedrijfssectorfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Omdat de derde
zelf de door het payrollbedrijf aan hem ter beschikking te stellen werknemers werft
en selecteert, zijn de tarieven die door het payrollbedrijf in rekening worden gebracht
bij de opdrachtgever veel lager dan die welke door een uitzendbureau worden
gerekend.
4.12.1

Payrolling en artikel 7:690 BW

In 2006 kwam de eerste Cao voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen (payrollcao) tot stand. Deze werd in 2008 door een tweede en in 2009 door een derde payrollcao opgevolgd. Die derde payroll-cao eindigde per 1 januari 2012, nadat deze in maart
2011 was opgezegd door de vakbonden. In deze cao’s namen de VPO en de vakbonden
op dat de payrollovereenkomst een “bijzondere vorm” is van de arbeidsovereenkomst
in de zin van artikel 7:690 BW en werd payrolling als volgt gedefinieerd:
“payroll-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de
werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever
ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de
werkgever verstrekte – in beginsel langdurige – opdracht arbeid te verrichten onder
toezicht en leiding van de derde. De payroll-overeenkomst komt tot stand na werving
van de werknemer door de derde, niet door de werkgever. De werkgever vervult in
redelijkheid de taken die hij van rechtswege als werkgever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende werkgever richt zich in het bijzonder op
betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie. De werkgever is niet gerechtigd de werknemer ter beschikking te stellen van andere ondernemingen dan de onderneming van de derde, anders dan in geval van reïntegratie
wegens arbeidsongeschiktheid of wegvallen van de opdracht bij de derde.”
Op basis van de definitie van de payrollovereenkomst in de payroll-cao neemt het
payrollbedrijf dus alle aan het werkgeverschap verbonden juridische en administratieve verplichtingen en verantwoordelijkheden op zich, zoals het betalen van loon en
het afdragen van belastingen en premies. De payroll-cao was van toepassing op
258 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam, sector bestuursrecht, 30 juni 2005, LJN: AT8725.
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payrollbedrijven die lid zijn van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) en
waarvan de bedrijfsactiviteiten uitsluitend bestaan uit payrollen en aldus niet tevens
259
uit bijvoorbeeld het uitzenden of detacheren van werknemers. In korte tijd zijn
260
steeds meer ondernemers gebruik gaan maken van payrolling.
In 2009 waren
144.000 werknemers werkzaam op basis van een payrollovereenkomst. In een
onderzoek dat EIM B.V. in 2010 in opdracht van de VPO verrichtte naar de bekendheid, markt en marktpotentie van de payrollbranche voorzag EIM B.V. een groei naar
180.000 payrollwerknemers in 2012 en, bij een gelijkblijvende marktontwikkeling,
naar 218.000 in 2015. Meer dan 3% van de beroepsbevolking zou dan op basis van een
payrollovereenkomst werkzaam zijn. Of het allemaal zo’n vaart zal lopen, is echter
onduidelijk na het door de vakbonden – FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De
Unie – opzeggen van de laatste payroll-cao. De VPO gaat ervan uit dat de payrollbedrijven dientengevolge vanaf 1 januari 2012 onder de werkingssfeer vallen van de
(algemeen verbindend verklaarde) ABU-cao. Naar aanleiding hiervan hebben enkele
payrollbedrijven eigen cao’s gesloten met andere, minder representatieve werknemersverenigingen en heeft de VPO een arbeidsvoorwaardenregeling opgesteld. Op
grond van deze arbeidsvoorwaardenregeling zijn de leden van de VPO verplicht de
hierin opgenomen, uit de geëindigde payroll-cao afkomstige, bepalingen toe te
(blijven) passen in afwijking van de volgens de VPO per 1 januari 2012 voor deze
261
payrollbedrijven geldende ABU-cao.
De VPO (en haar leden) gaan ervan uit dat bij payrolling op grond van artikel 7:690
262
BW een arbeidsovereenkomst bestaat tussen het payrollbedrijf en de werknemer.
Artikel 7:690 BW is echter, evenals artikel 7:610 lid 1 BW, dwingend recht en of
payrolling kan worden gekwalificeerd als een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690
BW staat niet ter vrije bepaling van de VPO (en haar leden). De payrollovereenkomst
moet daarvoor voldoen aan de elementen uit de definitie van artikel 7:690 BW. Dat
werd ook door de Minister van SZW bevestigd toen hem werd gevraagd of payrolling
263
kon worden gekwalificeerd als een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW. Hij
antwoordde dat het bij een geschil over de kwalificatie van een payrollovereenkomst
aan de rechter is te beoordelen of een payrollovereenkomst kan worden gekwalifi264
ceerd als een uitzendovereenkomst. De Minister constateerde daarbij dat naar de
letter van de wet in artikel 7:690 BW niet wordt geëist dat sprake is van terbeschikkingstelling in het kader van een door de werkgever op de arbeidsmarkt vervulde
allocatiefunctie.

259
260
261
262

Artikel 2 Cao voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009-2010.
Zie o.a. “Papieren werkgevers in trek” in Het Financieele Dagblad van 30 november 2010.
Zie www.vpo.nu.
Zie artikel 8.1 van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en artikel 6 lid 6 Cao voor Medewerkers
van Payroll Ondernemingen 2009-2010.
263 Brief van de Minister van SZW aan de Tweede Kamer van 24 maart 2010 (AV/AR/2010/4573) naar
aanleiding van Kamervragen van het lid Vos (PvdA) over payrollondernemers die geen uitzendwerkgever zijn, Aanhangsel Handelingen II 2009/10, 2006.
264 De Minister herhaalde dit in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30 mei 2011 (AV/AR/2011/8306)
naar aanleiding van Kamervragen van het lid Hamer (PvdA) over de groei van payrolling,
Aanhangsel Handelingen II 2010/11, 2713.
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Naar de letter van de wet kan de payrollovereenkomst als gedefinieerd in de payrollcao inderdaad vallen onder de definitie van uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW.
De payrollwerknemer en het payrollbedrijf verbinden zich met elkaar; het ter
beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers is de hoofdactiviteit van
het payrollbedrijf; dit geschiedt krachtens opdrachtovereenkomsten met deze opdrachtgevers en de payrollwerknemer verricht de arbeid onder toezicht en leiding
van de opdrachtgever. Op de arbeidsmarkt vervult payrolling (of het payrollbedrijf)
echter niet de allocatiefunctie die werd beoogd met de in afdeling 11 Titel 10 Boek 7
265
BW opgenomen regeling voor de uitzendovereenkomst.
Het payrollbedrijf richt
zich niet op het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van tijdelijke
arbeid. Aan de kant van het payrollbedrijf ligt – evenals bij de in paragraaf 4.10.1
besproken detacheringsvarianten – het zwaartepunt van de activiteiten bij het
verwerven van de opdracht en niet bij het ter beschikking stellen van werknemers.
De opdrachtgever werft en selecteert de werknemer zelf en zoekt daar een payrollbedrijf bij om het juridisch werkgeverschap op zich te nemen. Die werknemer wordt
vervolgens niet tijdelijk en aan verschillende opdrachtgevers ter beschikking gesteld,
maar is exclusief en in beginsel langdurig werkzaam bij de opdrachtgever die hem
266
wierf en selecteerde. Ik meen dat bij payrolling geen sprake is van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW in verband met het ontbreken van een
door het payrollbedrijf op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie. Dat partijen de
driehoeksverhouding zelf als uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW betitelen
maakt dit niet anders. Artikel 7:690 BW is, evenals artikel 7:610 lid 1 BW, van
dwingend recht. Op grond van het specifieke karakter van de regeling van de
uitzendovereenkomst in afdeling 11 van Titel 10 Boek 7 BW en de eenduidige wijze
waarop de definitie van artikel 7:690 BW werd toegelicht in de in paragraaf 4.4 en
4.5.2 besproken wetsgeschiedenis is mijns inziens vereist dat de contractuele werkgever een allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Van Houte betoogt daarentegen dat in deze wetsgeschiedenis steun zou zijn te vinden voor de opvatting dat
payrolling onder de reikwijdte van artikel 7:690 BW valt ondanks dat payrollbe267
drijven geen allocatiefunctie vervullen op de arbeidsmarkt. Zij ontleent deze steun
aan de (hiervoor ook aangehaalde) mededeling van de regering dat met de regeling
van de uitzendovereenkomst een ruimer toepassingsbereik werd beoogd dan de op
268
dat moment in de praktijk voorkomende uitzendrelatie. Van Houte verliest daarbij
echter uit het oog dat de regering daarvoor had meegedeeld dat de bijzondere
regeling van de uitzendovereenkomst “alleen (geldt) voor die werkgevers die daadwerkelijk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervullen, dus die in het kader van
de uitoefening van hun beroep of bedrijf arbeidskrachten ter beschikking stellen aan

265 Zie ook E.M. Hoogeveen, De inlener en het werkgeverschap, ArA 2007/3, p. 10.
266 Dat exclusieve en permanente terbeschikkingstelling het uitgangspunt vormt bij payrolling bleek
onder meer uit artikel 13 lid 6 van de laatste payroll-cao, waarin was opgenomen dat aan de
payrollwerknemer die 25 jaar werkzaam is geweest voor hetzelfde payrollbedrijf één extra
vakantiedag wordt toegekend en hij er vervolgens voor elke aaneengesloten periode bij hetzelfde
payrollbedrijf één extra vakantiedag bij krijgt. Deze bepaling werd in afgezwakte vorm opgenomen
in artikel 17.6 onder g en h van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling.
267 Y.A.E. van Houte, Uitzending en payrolling: overeenkomst en verschil, ArbeidsRecht 2011/8/9,
p. 10/11.
268 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10. Zie hierover ook paragraaf 4.4 en 4.5.2.
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derden” en daarna ten aanzien van dit ruimere toepassingsgebied meedeelde: “Wel
wijzen wij er nadrukkelijk op, dat de voorgestelde regeling beperkt is tot het ter
beschikking stellen in het kader van zodanig beroep of bedrijf. In de praktijk gaat het
dan dus alleen om organisaties zoals uitzendbureaus, detacheerbedrijven, arbeidspools en andere organisaties, die er hun beroep of bedrijf van maken arbeidskrachten
270
onder welke noemer dan ook tijdelijk aan derden ter beschikking te stellen.”
Dat met de woorden zodanig beroep of bedrijf werd gerefereerd aan de door de
werkgever op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie volgt niet alleen uit het
gebruik van het woord tijdelijk in de daaropvolgende zin, maar werd nogmaals
benadrukt door de regering naar aanleiding van de vraag vanuit de Tweede Kamer, of
het door een ingenieursbureau elders detacheren van enkele personeelsleden ook
onder de definitie van de uitzendovereenkomst viel. De regering antwoordde hierop:
“De voorgestelde regeling van de uitzendovereenkomst geldt alleen voor die werkgevers die daadwerkelijk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervullen. Het gaat
daarbij om werkgevers (intermediairs) die er hun bedrijf of beroep van maken om
271
vraag en aanbod van tijdelijke arbeid bij elkaar te brengen.”
Volgens Van Houte heeft het vereiste van de allocatiefunctie uitsluitend betrekking
op de toepassing van het in artikel 7:691 BW opgenomen verlichte arbeidsrechtelijke
regime bij uitzending en geldt dit vereiste niet voor het van toepassing zijn van
272
artikel 7:690 BW. Ook dit is mijns inziens niet juist. Allereerst fungeert artikel 7:690
BW als toegangspoort voor de in afdeling 11 van Titel 10 Boek 7 BW opgenomen
bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst (zoals artikel 7:610 lid 1 BW de
toegangspoort vormt voor de regeling van arbeidsovereenkomst in Titel 10 Boek 7
BW). Dat de allocatiefunctie geen deel zou uitmaken van de definitie van artikel 7:690
BW maar wel een vereiste zou zijn voor het van toepassing zijn van artikel 7:691 BW
273
is dan niet logisch.
Daarnaast is in de hiervoor en in paragraaf 4.4 en 4.5.2
aangehaalde wetsgeschiedenis verschillende malen benadrukt dat de regeling van
de uitzendovereenkomst in het BW uitsluitend geldt voor arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij de werkgever een allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Juist die allocatiefunctie vormde de grond voor het in afdeling 11 van Titel 10
Boek 7 BW opnemen van een bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst. Met
artikel 7:690 BW dat de toegangspoort naar deze afdeling is, werd blijkens de
wetsgeschiedenis niet beoogd in één moeite door ook arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij de werkgever geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt
van een juridische basis te voorzien.

269
270
271
272

Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 6, p. 16.
Y.A.E. van Houte, Uitzending en payrolling: overeenkomst en verschil, ArbeidsRecht 2011/8/9, p. 11.
Zo ook F.B.J. Grapperhaus in P.F. van der Heijden e.a. (red.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht,
Zesde druk, Deventer: Kluwer 2010, artikel 7:691 BW aant. 2, p. 222.
273 Gelet hierop is de expliciete uitsluiting van de toepassing van artikel 7:691 BW op intra-concern
detachering in het zesde lid van dit artikel overbodig. Dit komt nader aan de orde in paragraaf 6.7.1.
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Bij wie is de payrollwerknemer in dienst als payrolling geen uitzending is?

Wanneer wordt geoordeeld dat payrolling geen uitzending is in de zin van
artikel 7:690 BW is de vraag of de payrollwerknemer dan op grond van 7:610 lid 1
BW een arbeidsovereenkomst heeft met het payrollbedrijf. Omdat de payrollwerknemer de arbeid verricht in en onder het gezag van de opdrachtgever van het
payrollbedrijf zou dit volgen uit de door de payrollwerknemer met het payrollbedrijf
gesloten arbeidsovereenkomst. Het dwingendrechtelijke karakter van artikel 7:610
lid 1 BW verhoudt zich echter niet met het bij overeenkomst aanwijzen van de
werkgever als partij bij de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW.
Bovendien leidt dit bij payrolling, zoals hierna blijkt, tot minder arbeidsrechtelijke
bescherming voor de werknemer.
Mijns inziens is voor het werkgeverschap van het payrollbedrijf in de zin van
artikel 7:610 lid 1 BW niet voldoende dat het payrollbedrijf een (schriftelijke)
arbeidsovereenkomst sluit met de payrollwerknemer. Op de voet van de in paragraaf 2.3.4 besproken arresten van de Hoge Raad kan het payrollbedrijf, op grond van
de door hem met de payrollwerknemer gesloten arbeidsovereenkomst, worden
gekwalificeerd als werkgever wanneer zijn rol bij de totstandkoming en de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst voldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis heeft
om aan te kunnen nemen dat partijen werkelijk bedoeld hebben dat een arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf tot stand zou komen. In dat kader zijn naar mijn
mening met name de ondernemingsactiviteiten van het payrollbedrijf relevant en
moet, in het verlengde daarvan, worden beoordeeld of de arbeidsovereenkomst met
het payrollbedrijf niet uitsluitend, of in hoofdzaak werd aangegaan ter omzeiling van
een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever.
Het payrollbedrijf vervult geen allocatiefunctie op de arbeidsmarkt. Met payrolling
wordt invulling gegeven aan heel andere behoeften van de markt. Deze komen erop
neer dat werkgevers af willen van (i) aan het werkgeverschap verbonden administratieve en juridische verplichtingen, (ii) aansprakelijkheden en (iii) streven naar een
274
zo flexibel mogelijke inzet van werknemers.
Met de payrollconstructie wordt
274 Dit volgt ook uit de wijze waarop payrollbedrijven zich met name op het internet presenteren. Ik
illustreer dit met een citaat afkomstig van de website van een payrollbedrijf: “Een payrollaanbieder neemt jouw bestaand of jouw nieuw aan te nemen personeel op papier in dienst en
wordt hiermee juridisch werkgever. Dit is meteen ook het grote verschil tussen payrolling en
salarisadministratie. Bij laatstgenoemde blijf je namelijk nog wel gewoon juridisch werkgever.
Door in formeel-juridische zin als werkgever op te treden worden de arbeidsrechtelijke risico’s
overgenomen van jou als opdrachtgever. Dit betekent dat alle administratieve handelingen zoals
het verzorgen van arbeids- overeenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en
wetswijzigingen tot het dienstenpakket van de payroll-aanbieder behoren. Jij als opdrachtgever
blijft de belangrijke kernzaken zelf bepalen, zoals het aannemen van jouw werknemers, de hoogte
van het salaris, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen het bedrijf en voor de medewerkers van belang
zijn. Er verandert niets op de werkvloer. Voor wie is payrolling interessant? In feite is payrolling
interessant voor iedere organisatie die met personeel werkt. Voor kortlopende projecten of lange
termijn trajecten. Door de verhoogde flexibiliteit, het gemak, het beperkte risico en het financiële
voordeel dat je kunt behalen door efficiënter in te kopen.”
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bewerkstelligd dat de payrollwerknemer als gewone werknemer werkzaam is bij de
opdrachtgever zonder dat een arbeidsovereenkomst bestaat met de opdrachtgever.
Daarmee heeft payrolling als arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding in hoofdzaak
als doel het uit handen geven van het juridische en administratieve werkgeverschap
aan het payrollbedrijf en het omzeilen van ontslagbescherming. Hoewel de payrollwerknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst sluit met het payrollbedrijf, beogen de payrollwerknemer en de opdrachtgever in werkelijkheid van meet af aan een
275
arbeidsovereenkomst met elkaar. Dit geldt temeer voor de payrollwerknemer nu
hij van zijn kant geen enkel belang heeft bij de payrollovereenkomst. Integendeel, de
payrollwerknemer verkeert als gevolg van de payrollconstructie juist in een minder
gunstige arbeidsrechtelijke positie dan wanneer hij gewoon in dienst zou zijn getreden (of gebleven) bij de opdrachtgever van het payrollbedrijf. Omdat hij niet in
dienst is van de opdrachtgever, maar van het payrollbedrijf heeft hij minder ontslagbescherming. De enkele opzegging van de payrollovereenkomst met het payrollbedrijf door de opdrachtgever wordt reeds als een bedrijfseconomische reden voor
276
ontslag beschouwd door het UWV WERKbedrijf. Verder kunnen met de payrollwerknemer in afwijking van artikel 7:668a lid 1 BW achtereenvolgens acht, dan wel
gedurende een periode van drieënhalf jaar onbeperkt, van rechtswege eindigende
277
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan
en kan met de
payrollwerknemer worden afgesproken dat gedurende de eerste 52 weken slechts
278
loon verschuldigd is over de periode)n) waarin daadwerkelijk arbeid is verricht.
Bovendien wordt in de lagere rechtspraak bij de beoordeling van een beroep op de
kennelijke onredelijkheid van het ontslag door de payrollwerknemer niet relevant
geacht of de opdrachtgever een gegronde reden had voor de opzegging van de
payrollovereenkomst en wordt in het kader van het gevolgencriterium rekening
279
gehouden met de beperkte herplaatsingsmogelijkheden van een payrollbedrijf.
De payrollconstructie zoals die hiervoor door mij is beschreven, is dus niet in het
belang van de payrollwerknemer en kan door hem niet zijn beoogd. De medewerking
van de payrollwerknemer aan de door de derde en het payrollbedrijf opgezette
arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding wordt met name verklaard door zijn zwakkere (onderhandelings)positie tegenover de gezamenlijk optrekkende opdrachtgever

275 Anders dan aan de orde in het arrest ABN AMRO Bank N.V./Malhi (HR 5 april 2002, NJ 2003, 124 m.nt.
Heerma van Voss en JAR 2002/100) gaat de opdrachtgever dus niet (pas) gedurende de looptijd van
de arbeidsovereenkomst op geruisloze wijze het payrollbedrijf vervangen als de beoogde werkgever
van de payrollwerknemer.
276 Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 16, versie september 2012. Zie hierover nader
paragraaf 3.4.4.
277 Artikel 8.2 van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en artikel 6 lid 1 Cao voor Medewerkers van
Payroll Ondernemingen 2009-2010.
278 Artikel 8.4 van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en artikel 6 lid 4 Cao voor Medewerkers van
Payroll Ondernemingen 2009-2010.
279 Ktr. Sneek 19 januari 2011, JAR 2011/81 m.nt. Zwemmer en in hoger beroep Hof Leeuwarden 3 april
2012, JAR 2012/133. Deze benadering staat mijn inziens op gespannen voet met een juiste
toepassing van artikel 7:681 BW. Zie hierover mijn AR Updates Commentaar 2012/319, Ontslag
payrollwerknemer nooit kennelijk onredelijk?, www.ar-updates.nl.
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en het payrollbedrijf. Van een (werkelijke) bedoeling van partijen gericht op het
aangaan van een arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf kan dan niet worden
gesproken. De wens van de feitelijke werkgever het juridische en administratieve
werkgeverschap uit handen te geven aan een payrollbedrijf en een flexibelere
arbeidsverhouding met de werknemer te bewerkstelligen, geven naar mijn mening
onvoldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis aan het werkgeverschap van het
payrollbedrijf om dit te kunnen kwalificeren als werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW.
Payrolling in de (lagere) jurisprudentie
Inmiddels hebben verschillende lagere rechters geoordeeld in zaken waarin sprake
was van payrolling. Meestal ging het om situaties waarin de opdrachtgever in
betalingsnood verkeerde en de payrollwerknemer het payrollbedrijf aansprak op
281
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, of om de nadelige consequenties die
voor de werknemer waren verbonden aan het hebben van een arbeidsovereenkomst
282
met het payrollbedrijf. In deze uitspraken gingen de kantonrechters er op basis van
de gemaakte contractuele afspraken zonder nadere motivering van uit dat de
283
betrokken payrollwerknemer een arbeidsovereenkomst had met het payrollbedrijf
284
en niet met de opdrachtgever, maar redeneerden de rechters in vrijwel
alle
uitspraken toe naar een oordeel ten gunste van de payrollwerknemer zodat de
285
payrollconstructie niet tot nadelige gevolgen leidde voor de payrollwerknemer.
Een verklaring hiervoor is dat geen van de payrollwerknemers zich in deze procedures beriep op het bestaan van een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever. Mij is
één procedure bekend waarin de payrollwerknemer zich wel beriep op het bestaan
286
van een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever. In deze procedure oordeelde
de kantonrechter te Groningen in eerste aanleg dat een arbeidsovereenkomst bestond
tussen de payrollwerknemer en de opdrachtgever omdat hun relatie de elementen
arbeid, loon en gezag, uit de definitie van artikel 7:610 lid 1 BW bevatte. De
opdrachtgever had zich op het standpunt gesteld dat zijn relatie met de payrollwerknemer niet als een arbeidsovereenkomst kon worden geduid omdat sprake was van
280 Dat payrollwerknemers op grond van het type arbeid dat zij verrichten doorgaans niet zullen
beschikken over een sterke arbeidsmarktpositie kan onder meer worden afgeleid uit de in Bijlage 2
bij de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling vermelde functies waarop payrollwerknemers worden
ingezet.
281 Zie Ktr. Almelo 27 juni 2008, JAR 2008/226, Ktr. Oost Gelre 12 oktober 2009, JAR 2010/8 en Ktr.
Amsterdam 22 december 2009, JAR 2010/41.
282 Zie Ktr. Amsterdam 7 juli 2009, JAR 2009/290, Ktr. Delft 12 november 2009, LJN: BK7359 en Ktr.
Lelystad 8 februari 2012, JAR 2012/100 m.nt. Vegter.
283 Zo ook de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak waarin hij een
payrollbedrijf veroordeelde tot betaling van een boete ex artikel 15 WAV (ABRvS 6 april 2011, LJN:
BQ0284) en de Rb. Zwolle in een uitspraak waarin werd overwogen dat de heraanbesteding van
payrolldienstverlening ten behoeve van het Rijk aan een ander payrollbedrijf een overgang van
onderneming vormde in de zin van de artikelen 7:662 e.v. BW waarbij de payrollwerknemers op
grond van artikel 7:663 BW van rechtswege waren overgegaan van het ene naar het andere
payrollbedrijf (Rb. Zwolle 19 oktober 2011, LJN: BU5790).
284 Dit was niet het geval in Ktr. Sneek 19 januari 2011, JAR 2011/81 m.nt. Zwemmer en in hoger beroep
Hof Leeuwarden 3 april 2012, JAR 2012/133.
285 Zie voor een bespreking van een deel van deze rechtspraak J.P.H. Zwemmer, De payrollonderneming, de inlener en het werkgeverschap in de (lagere) jurisprudentie, TAP 2010/1.
286 Ktr. Groningen, 15 december 2009, JAR 2010/27 en in hoger beroep Hof Leeuwarden 23 maart 2010,
JAR 2010/107 en RAR 2010, 90.
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payrolling en de payrollwerknemer niet met de opdrachtgever, maar met het
payrollbedrijf een arbeidsovereenkomst had beoogd. In zijn overwegingen stelde de
kantonrechter voorop dat sprake was van een overeenkomst waarbij tegen beloning
arbeid werd verricht en in casu diende te worden beoordeeld of sprake was van een
opdracht- of een arbeidsovereenkomst. Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter was sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de payrollwerknemer en de
opdrachtgever, omdat de payrollwerknemer de arbeid verrichtte onder het gezag van
de opdrachtgever en ook aan het loonelement was voldaan. De enkele omstandigheid
dat de loonbetaling via een derde – het payrollbedrijf – plaatsvond, deed daaraan naar
het oordeel van de kantonrechter niet af. In hoger beroep was voor het hof
Leeuwarden de enkele omstandigheid dat de payrollwerknemer een contract had
gesloten met het payrollbedrijf genoeg om een arbeidsovereenkomst aan te nemen
tussen de payrollwerknemer en het payrollbedrijf. Daaruit bleek naar het oordeel van
het hof dat de payrollwerknemer had beoogd een arbeidsovereenkomst aan te gaan
met het payrollbedrijf nu hij op basis van dat contract had kunnen weten welke rol het
payrollbedrijf zichzelf had toegedacht en hoe aan die rol uitvoering zou worden
gegeven. Het hof gaat in zijn oordeel geheel voorbij aan de werkelijke bedoelingen
van partijen en de omstandigheid dat de relatie tussen de payrollwerknemer en de
opdrachtgever vanaf het begin voldeed aan de elementen van artikel 7:610 lid 1 BW.
Of sprake zou kunnen zijn van een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW liet het
hof eveneens onbesproken. Mijns inziens berust het oordeel van het hof op een
onjuiste invulling van de rol van de bedoelingen bij de duiding van (de werkgever)
binnen de arbeidsovereenkomst. Het hof kijkt uitsluitend naar formele aspecten in de
vorm van de tussen partijen gemaakte schriftelijke afspraken, terwijl naar mijn
mening op grond van de voormelde – in paragraaf 2.3.4 besproken – kwalificatiearresten tevens moet worden gekeken naar de rol van het payrollbedrijf bij de
287
totstandkoming en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Wanneer het werkgeverschap ex artikel 7:610 lid 1 BW uitsluitend zou kunnen afhangen van formele
aspecten, zoals een schriftelijke overeenkomst, kan de werknemer voor de keuze
worden gesteld afstand te doen van arbeidsrechtelijke bescherming tegenover de
‘echte’ werkgever in het kader van het verkrijgen van de baan. Om die reden komt
naar mijn mening bij de kwalificatie van de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW bij
payrolling geen doorslaggevende betekenis toe aan de door het payrollbedrijf met de
288
payrollwerknemer gesloten schriftelijke ‘arbeidsovereenkomst’.
Verdeelde visie STAR op de ontwikkeling van payrolling
289
In zijn hiervoor aangehaalde brief
aan de Tweede Kamer naar aanleiding van
Kamervragen over de groei van payrolling deelde de Minister van SZW mee dat hij de
Stichting van de Arbeid (STAR) zou vragen hoe wordt aangekeken tegen de ontwikkeling van payrolling, mede in het licht van de gevolgen voor werknemers als het gaat
om ontslag. Op 11 mei 2012 kwam de STAR met een verdeeld advies over de

287 Zo ook E.M. Hoogeveen, De inlener en het werkgeverschap, ArA 2007/3, p. 21-26.
288 Vgl. C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Art. 7:610 BW en de partijbedoeling, TAP 2010/1.
289 Brief aan de Tweede Kamer van 30 mei 2011 (AV/AR/2011/8306) naar aanleiding van Kamervragen
van het lid Hamer (PvdA) over de groei van payrolling (Aanhangsel Handelingen II 2010/11, 2713).
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ontwikkeling van payrolling. Volgens de werkgevers vormt payrolling een vorm
van dienstverlening die belangrijk is voor een goed functionerende flexibele arbeidsmarkt. Zij menen dat payrolling bijdraagt aan de groei en de concurrentiekracht van
de Nederlandse arbeidsmarkt, aan een lage werkloosheid en aan voldoende dynamiek
op de arbeidsmarkt en beschouwen payrolling daarom als een economisch gegeven.
In dat kader achten zij het legitiem dat tegen betaling van een vergoeding bepaalde
291
risico’s van het werkgeverschap bij een derde worden ondergebracht. Volgens de
werkgevers kan payrolling als arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding worden gekwalificeerd als een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW waarbij het payrollbedrijf fungeert als de juridische werkgever van de payrollwerknemer. Zij menen dat
er geen noemenswaardige problemen zijn met payrolling zolang de afspraken tussen
292
het payrollbedrijf, de inlener en de werknemer voor alle partijen duidelijk zijn.
Dat de enkele opzegging van de payrollovereenkomst door de opdrachtgever
als een bedrijfseconomische reden voor ontslag wordt beschouwd door het UWV
WERKbedrijf sluit volgens de werkgevers aan bij het bijzondere karakter van de
payrollovereenkomst als arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding waarbij de payroll293
werknemer exclusief ter beschikking wordt gesteld aan één opdrachtgever.
De werknemersorganisaties hebben grote en fundamentele problemen met payrolling omdat dit naar hun mening leidt tot een niet te rechtvaardigen ongelijke
behandeling – tijdens het dienstverband en bij het einde van het dienstverband –
tussen gepayrollde werknemers en werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van
294
een inlener/opdrachtgever. Zij merken de meeste vormen van payrolling aan als
295
een “grote verdwijntruc van het (goed) werkgeverschap”. Het laten voortbestaan
van deze vormen van arbeidsrelaties leidt er naar de mening van de werknemersorganisaties toe dat het arbeids- en ontslagrecht vergaand wordt uitgehold en dat
werkgevers in toenemende mate hun toevlucht zullen nemen tot dit soort construc296
ties om (zorg)verplichtingen ten opzichte van werknemers te omzeilen.
Ten
aanzien van de juridische kwalificatie van payrolling wijzen de werknemersorganisaties erop dat de bijzondere positie van de uitzendrelatie vanwege de allocatieve
functie van uitzendwerk en de betekenis daarvan ook voor de werknemer de aanlei297
ding was voor de regeling voor de uitzendovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW. Het
uitzendbureau zoekt werk voor de werknemer en een werknemer voor de werkgever.
Het brengt vraag en aanbod bij elkaar op een steeds complexere arbeidsmarkt.

290
291
292
293
294
295

http://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2012/20120511_payroll.aspx.
STAR-advies, p. 18.
STAR-advies, p. 19.
STAR-advies, p. 20.
STAR-advies, p. 22.
STAR-advies, p. 21. De werknemersorganisaties lichten dit als volgt toe: "Op de enkele grond dat de
werknemer elders in dienst zou zijn, heeft hij niets te vorderen van de materiële werkgever
(inlener; degene op wiens werkvloer hij vaak jarenlang werkzaam is); maar tegelijkertijd heeft de
werknemer ook niets te halen bij het payroll-bedrijf, omdat deze zich – tot nu toe deels
gesanctioneerd door rechtspraak en bijzondere ontslagregels – erop kan beroepen dat hij slechts
formeel de werkgever is en dus geen enkele eigen bedrijvigheid heeft (!) waar hij de werknemer
kan (her)plaatsen.”
296 STAR-advies, p. 22.
297 STAR-advies, p. 22.
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Uitzendwerk kan met name voor starters op de arbeidsmarkt en werknemers met een
zwakke positie een opstap betekenen naar een duurzame arbeidsrelatie. Omdat
payrolling deze functies niet heeft, kan de payrollovereenkomst naar de mening
van de werknemersorganisaties niet worden gekwalificeerd als een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW. Zij stellen voor in artikel 7:690 BW op te nemen dat de
werkgever de werknemer in het kader van een door hem op de arbeidsmarkt
vervulde allocatiefunctie ter beschikking stelt. Tevens menen de werknemersorganisaties dat de bijzondere regels van het UWV WERKbedrijf voor het ontslag van
payrollwerknemers moeten worden geschrapt en de opdrachtgever en niet het
payrollbedrijf moet worden gekwalificeerd als de juridische werkgever wanneer
298
sprake is van een exclusieve relatie tussen opdrachtgever en payrollwerknemer.
In paragraaf 4.12.1 heb ik betoogd dat payrolling niet kan worden gekwalificeerd als
een uitzendovereenkomst omdat het payrollbedrijf niet de in dat kader vereiste
allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Gelet op het specifieke karakter van de
regeling van de uitzendovereenkomst in afdeling 11 van Titel 10 Boek 7 BW en de
eenduidige wijze waarop de definitie van artikel 7:690 BW werd toegelicht in de nog
zeer recente wetsgeschiedenis staat daar mijns inziens niet aan in de weg dat deze
allocatiefunctie geen deel uitmaakt van de definitie van de uitzendovereenkomst in
artikel 7:690 BW. Ik vind het dan ook niet noodzakelijk dat de allocatiefunctie als
constitutief vereiste wordt opgenomen in artikel 7:690 BW. Met de werknemersorganisaties ben ik van mening dat in verband met het ontbreken van een allocatiefunctie bij payrolling een verlicht arbeidsrechtelijk regime op basis waarvan de
payrollwerknemer minder ontslagbescherming heeft dan een werknemer die in
dienst is bij de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin hij de arbeid
verricht niet gerechtvaardigd is. Omdat payrolling geen uitzending is, maar in de
thans meest gebruikelijke vorm slechts een flexibel contractueel alternatief vormt
voor een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst met de eigenaar of exploitant van de
onderneming waarin de arbeid wordt verricht, ontbreekt een grond voor een verlicht
arbeidsrechtelijk regime bij payrolling.
In de vorige paragraaf ging ik in op vraag of de payrollwerknemer op grond van
artikel 7:610 lid 1 BW een arbeidsovereenkomst heeft met het payrollbedrijf wanneer
wordt geoordeeld dat payrolling geen uitzending is in de zin van artikel 7:690 BW. Ik
betoogde daarbij onder verwijzing naar de in paragraaf 2.3.4 besproken kwalificatiearresten van de Hoge Raad dat bij de kwalificatie van de werkgever ex artikel 7:610
lid 1 BW bij payrolling geen doorslaggevende betekenis toekomt aan de door het
payrollbedrijf met de payrollwerknemer gesloten schriftelijke ‘arbeidsovereenkomst’,
maar tevens moet worden gekeken naar de rol van het payrollbedrijf bij de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De vraag is dan of de payrollwerknemer op basis van de (werkelijke) bedoelingen van partijen in dienst is
getreden (of is gebleven) bij de opdrachtgever/feitelijke werkgever. Dit komt aan de
orde in de volgende paragraaf.

298 STAR-advies, p. 22.
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Bij de thans meest gebruikelijke vorm van payrolling sluit het payrollbedrijf een
arbeidsovereenkomst met de payrollwerknemer omdat de eigenaar of exploitant van
de onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht het juridische en administratieve werkgeverschap uit handen wil geven aan een payrollbedrijf en een flexibelere arbeidsverhouding met de werknemer wenst. Deze motieven geven naar mijn
mening niet voldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis aan het werkgeverschap van het payrollbedrijf om te kunnen stellen dat partijen ook werkelijk
beoogden dat het payrollbedrijf werkgever zou zijn. De vraag is dan of de exploitant
van de onderneming waarin de payrollwerknemer de arbeid verricht, de opdrachtgever, kan worden gekwalificeerd als de werkgever van de payrollwerknemer. Ik
299
beantwoord deze vraag bevestigend. Dat de payrollwerknemer een schriftelijke
‘arbeidsovereenkomst’ sluit met het payrollbedrijf doet daar mijns inziens niet aan af.
Het payrollbedrijf voert op grond van de met de opdrachtgever gesloten opdrachtovereenkomst uitsluitend de aan het juridische werkgeverschap verbonden financiële
en administratieve verplichtingen uit die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst.
Indien aangenomen wordt dat de opdrachtgever en niet het payrollbedrijf op grond
van de (werkelijke) bedoelingen van partijen als werkgever van de payrollwerknemer
moet worden beschouwd, dient de relatie tussen deze partijen te voldoen aan de
elementen uit de definitie van artikel 7:610 lid 1 BW. Dat de elementen gezagsverhouding en persoonlijke arbeid deel uitmaken van de relatie tussen de payrollwerknemer
werd hiervoor duidelijk. Ten aanzien van het element loon is dat minder duidelijk. De
payrollwerknemer sluit een schriftelijke ‘arbeidsovereenkomst’ met het payrollbedrijf waarin het payrollbedrijf zich verplicht het loon te betalen aan de payrollwerknemer.
De betekenis van het element loon in artikel 7:610 lid 1 BW
Artikel 7:610 lid 1 BW stelt ten aanzien van het loon dat de werknemer “zich verbindt
(…) tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.” Dat de werkgever zich ook
met de werknemer verbindt het loon aan hem uit te betalen volgt niet uit de definitie
van artikel 7:610 lid 1 BW. Het feit dat artikel 7:610a BW (wel) spreekt over arbeid
verrichten “tegen beloning door die ander” maakt dat niet anders. Het in dit artikel
neergelegde rechtsvermoeden omtrent het bestaan van een arbeidsovereenkomst is
geen aanvulling op de definitie van artikel 7:610 lid 1 BW, maar bevat een weerlegbaar
rechtsvermoeden waarmee de werknemer tegemoet wordt gekomen in diens be300
wijspositie ter zake van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. In het arrest

299 Zo ook E.M. Hoogeveen, De inlener en het werkgeverschap, ArA 2007/3, p. 25/26.
300 Zie Kamerstukken I 1997/98, 25 263, nr. 132b, p. 17. Zo ook: G.C. Boot, Arbeidsrechtelijke bescherming (diss. Leiden), Den Haag: Sdu Uitgevers 2005, p. 40. Van Slooten wijst erop dat in een eerdere
ontwerpversie van artikel 7:610a BW niet het vereiste was opgenomen dat de beloning door de
arbeidgever werd voldaan en dus ook in gevallen waarin een derde betaalde behoudens tegenbewijs
een arbeidsovereenkomst kon worden aangenomen, hetgeen vergaande consequenties zou hebben
gehad voor uitzend- en managementovereenkomsten. J.M. van Slooten, Arbeid en loon (diss.
Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1999, p. 70.
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Zaal/Gossink overwoog de Hoge Raad dat “onder loon in artikel (7:610 lid 1 BW)
dient te worden verstaan (…) de vergoeding door den werkgever aan den werknemer
verschuldigd ter zake van den bedongen arbeid.” Dat de werkgever loon aan de
werknemer verschuldigd is, impliceert mijns inziens niet dat de werkgever zich
‘persoonlijk’ aan de werknemer moet hebben verbonden tot betaling van het loon. Ik
meen dat de betaling van het loon aan de werknemer niet op dezelfde wijze een
‘persoonlijke’ verplichting van de werkgever is als de verplichting tot het verrichten
van arbeid een persoonlijke verplichting van de werknemer is.
In met name het midden- en kleinbedrijf en bij de overheid is inmiddels al gebruikelijk dat de loonadministratie wordt uitbesteed aan gespecialiseerde administratieve dienstverleners. Het door de werkgever tevens uitbesteden van de betaling
van het loon aan een derde lijkt dan nog een kleine (administratieve) stap. Een
dergelijke uitbesteding brengt mijns inziens niet mee dat binnen de arbeidsovereenkomst niet (meer) voldaan is aan het element loon in de zin van artikel 7:610 lid 1
302
BW. Bovendien zou het oordeel, dat niet voldaan is aan het element loon en dus
geen arbeidsovereenkomst bestaat tussen partijen wanneer niet de werkgever het
loon betaalt, maar een derde zich hiertoe jegens de werknemer (heeft) verplicht, zich
niet verhouden met het dwingendrechtelijke karakter van artikel 7:610 lid 1 BW. Door
de loonbetaling aan de werknemer door een derde te laten verrichten zou toepasselijkheid van het arbeidsovereenkomstenrecht uit Titel 10 Boek 7 BW dan immers vrij
eenvoudig contractueel kunnen worden uitgesloten.
De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgelaten over de vraag of verenigbaar is met de
definitie van artikel 7:610 lid 1 BW dat niet de werkgever maar een derde zich met de
werknemer verbindt in het kader van de betaling van het loon aan de werknemer.
303
In de lagere rechtspraak is deze vraag een enkele keer (bevestigend) beantwoord.
Ook de omstandigheid dat het loon (in casu “vergoeding” genoemd door partijen)
niet aan de werknemer, maar aan diens persoonlijke BV werd uitbetaald door
de ‘opdrachtgever’, vormde voor de rechter geen belemmering de relatie tussen de

301 HR 18 december 1953, NJ 1954, 242 (Zaal/Gossink) en bevestigd in HR 12 oktober 2001, JAR 2001/
217 (Huize Bethesda).
302 Zo ook J.M. van Slooten, Loon in titel 7.10 BW – (alles) up (to) date (?), in: J.M. van Slooten e.a.,
Beloning in beweging, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, p. 16. Ik betoogde dit eerder in TRA. Zie J.P.H.
Zwemmer, Waarom de payrollonderneming geen (uitzend)werkgever is, TRA 2009/2, p. 10.
303 Zie Ktr. Harderwijk 18 januari 2012, JAR 2012/43 m.nt. Cremers-Hartman. In dit geval kwamen op
initiatief van een thuiszorginstelling arbeidsovereenkomsten tot stand tussen alfahulpen en
hulpbehoevenden in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op grond van
een door partijen gesloten driepartijenovereenkomst (“bemiddelingsservice-overeenkomst”)
droeg de thuiszorginstelling zorg voor de betaling van het door de hulpbehoevende(n) aan de
alfahulp verschuldigde loon op basis van uren briefjes. In dit vonnis wijst de kantonrechter het
beroep van een alfahulp op het bestaan van een arbeidsovereenkomst met de thuiszorginstelling
af. De kantonrechter overweegt dat partijen bij het aangaan van de rechtsrelatie geen arbeidsovereenkomst met de thuiszorginstelling, maar met de hulpbehoevende(n) hadden beoogd en ook
dienovereenkomstig uitvoering hadden gegeven aan de door hen gemaakte afspraken. Met de
tussen de alfahulp en de hulpbehoevende(n) gemaakte afspraken over de inzet van de alfahulp had
de thuiszorginstelling niets te maken en met het betalen van het loon aan de alfahulp vervult de
thuiszorginstelling naar het oordeel van de kantonrechter binnen de driepartijenverhouding
slechts “de kassiersfunctie” ten behoeve van zowel de alfahulp als de hulpbehoevende(n).
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werknemer en deze ‘opdrachtgever’ aan te merken als een arbeidsovereenkomst.
Voorts vormde in de hiervoor in paragraaf 4.11 besproken rechtspraak van de Centrale
Raad van Beroep de omstandigheid dat de vergoeding aan de management-BV en niet
aan de manager werd betaald geen belemmering voor het aannemen van een
privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de manager en de rechtspersoon bij en
onder wiens gezag hij de arbeid verrichtte. Omdat naar mijn mening de betaling van
het loon aan de werknemer niet een ‘persoonlijke’ verplichting van de werkgever is,
verzet de inhoud of strekking van de arbeidsovereenkomst zich niet tegen de
305
uitbesteding van de loonbetaling aan een derde door de werkgever.
De derde
komt dan als “een ander” in de zin van artikel 6:30 lid 1 BW de loonbetalingsverplichting van de werkgever na. Ondanks deze uitbesteding blijft de werkgever het
loon verschuldigd aan de werknemer en kan hij hierop nog steeds worden aangesproken door de werknemer. De omstandigheid dat de werknemer bij payrolling een
schriftelijke ‘arbeidsovereenkomst’ sluit met het payrollbedrijf waarin het payrollbedrijf zich verplicht het loon aan de payrollwerknemer te betalen, impliceert daarom
mijns inziens niet dat binnen de relatie tussen de payrollwerknemer en de opdrachtgever van het payrollbedrijf niet is voldaan aan het loonelement.
Als de relatie tussen de payrollwerknemer en de opdrachtgever wordt gekwalificeerd
als een arbeidsovereenkomst betekent dit niet dat het payrollbedrijf daardoor automatisch geen verplichtingen meer heeft jegens de payrollwerknemer. Naar mijn
mening kan de door het payrollbedrijf met de payrollwerknemer gesloten ‘arbeidsovereenkomst’ in deze situatie worden aangemerkt als een overeenkomst sui ge306
neris. De payrollwerknemer zou dan, nadat de opdrachtgever is gekwalificeerd als
de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW, op basis van de hierover in deze overeenkomst
sui generis met het payrollbedrijf gemaakte afspraken ook bij het payrollbedrijf
nakoming kunnen blijven vorderen van uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen.
Overeenkomst van opdracht of lastgeving tussen payrollbedrijf en opdrachtgever?
Aan de nakoming door het payrollbedrijf van de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende financiële en administratieve verplichtingen ligt een overeenkomst tussen
het payrollbedrijf en de opdrachtgever ten grondslag. In deze overeenkomst verbindt
het payrollbedrijf zich de aan het juridische werkgeverschap verbonden financiële en
administratieve verplichtingen na te komen, waaronder de betaling van loon, maar
ook een ontslagvergoeding. Daarbij handelt het payrollbedrijf op eigen naam tegenover de payrollwerknemer, onder meer omdat hij daartoe zelf een ‘arbeidsovereenkomst’ sloot met de payrollwerknemer. De vraag is of de overeenkomst tussen het
payrollbedrijf en de opdrachtgever kan worden gekwalificeerd als een opdrachtovereenkomst of als een lastgevingsovereenkomst. Daarvoor is van belang of het payrollbedrijf voor eigen rekening dan wel voor rekening van de opdrachtgever handelt, dat

304 Zie Ktr. Amsterdam 24 november 1999, JAR 2000/19.
305 Vgl. artikel 6:30 lid 1 BW.
306 Zoals eveneens geschiedde met de door partijen gesloten ‘arbeidsovereenkomst’ in het arrest Van
der Male B.V./Den Hoedt (HR 10 oktober 2003, NJ 2007, 446 en JAR 2003/263). Zie paragraaf 2.3.4.
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wil zeggen, of het payrollbedrijf of de opdrachtgever het economische risico draagt
van de met de payrollwerknemer gesloten overeenkomst. Het antwoord op deze
vraag moet blijken uit de door het payrollbedrijf en de opdrachtgever gemaakte
afspraken. Wanneer het payrollbedrijf met de opdrachtgever overeenkomt dat hij het
juridische werkgeverschap en alle daaraan verbonden financiële verplichtingen
jegens de payrollwerknemer volledig op zich neemt, kan worden aangenomen dat
het payrollbedrijf het economische risico draagt en tussen het payrollbedrijf en de
opdrachtgever geen lastgevingsovereenkomst, maar een opdrachtovereenkomst
bestaat.
Pluraliteit van aansprakelijkheid: vorderingsrecht payrollwerknemer op grond
van derdenbeding
De afspraak in de overeenkomst tussen het payrollbedrijf en de opdrachtgever dat de
eerste de aan het juridische werkgeverschap verbonden financiële en administratieve
verplichtingen van de laatste op zich neemt, zoals met name de betaling van loon aan
de payrollwerknemer, kan naar mijn mening worden gekwalificeerd als een derdenbeding ten behoeve van de payrollwerknemer. In paragraaf 2.4.4 kwam naar voren dat
het derdenbeding vormvrij is en in beginsel iedere inhoud kan hebben. De inhoud of
strekking van de arbeidsovereenkomst verzet zich – als hiervoor door mij betoogd –
niet tegen nakoming door het payrollbedrijf van dit type verplichtingen. Dat kan
anders zijn bij andere uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen, zoals het recht op tewerkstelling, vakantie en verlof, een getuigschrift en
gelijke behandeling. Betoogd kan worden dat deze rechten en verplichtingen niet
overdraagbaar zijn en door de opdrachtgever als werkgever van de werknemer ex
artikel 7:610 lid 1 BW moeten worden nagekomen. De payrollwerknemer kan worden
geacht het derdenbeding te hebben aanvaard op het moment dat hij de ‘arbeidsovereenkomst’ sluit met het payrollbedrijf. Vanaf dat moment is hij partij bij de overeenkomst van het payrollbedrijf met de opdrachtgever en kan hij op grond van artikel
6:253 lid 1 BW het payrollbedrijf (als belover in de opdrachtovereenkomst met de
opdrachtgever) aanspreken tot nakoming van de aan het juridisch werkgeverschap
verbonden financiële en administratieve verplichtingen. Tegelijkertijd kan de payrollwerknemer de opdrachtgever als zijn werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW
aanspreken op nakoming van deze verplichtingen.
4.13

Conclusie

Bij uitzending en detachering is de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW een ander dan
de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de arbeid
verricht. Als gevolg van deze gelijktijdige pluraliteit van werkgeverschap zou niet
worden bereikt wat is beoogd met bepalingen in Titel 10 Boek 7 waarin arbeidsrechtelijke bescherming is gekoppeld aan de door de werknemer in de onderneming van de
werkgever verrichte arbeid. Met gelijktijdige pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid en opvolgende (werkgevers)aansprakelijkheid wordt in of bij de toepassing
van verschillende bepalingen Titel 10 Boek 7 BW voorkomen dat als gevolg hiervan de
met deze bepalingen beoogde arbeidsrechtelijke bescherming ‘weglekt’. In dit hoofdstuk bleek dat dit aan de orde is bij het aangaan van een proeftijd, de zorgplicht van de
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werkgever voor een veilige werkomgeving en bij het aangaan van elkaar opvolgende
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met verschillende (contractuele) werkgevers. Bij uitzending en detachering is eveneens sprake van pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid als gevolg van de wijze waarop de werkgever is gedefinieerd
in arbeidswetgeving buiten het BW. Zo is als gevolg van de wijze waarop de werkgever is gedefinieerd in de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet, de inlener
of opdrachtgever verantwoordelijk voor de op basis van deze wetgeving geldende
voorschriften op het gebied van de veiligheid en het welzijn van de werknemer. Is
de werknemer een derdelander, dan is de inlener of opdrachtgever als werkgever in
de zin van de WAV, naast de uitzendwerkgever of de detacherende werkgever
verantwoordelijk voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een
bij hem tewerkgestelde derdelander en kan deze derdelander de inlener of opdrachtgever aanspreken voor het in de WAV genoemde loon wanneer de uitzendwerkgever
of detacherende werkgever niet betaalt.
Wordt de werknemer in het kader van een door de contractuele werkgever op de
arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie ter beschikking gesteld aan een inlener om bij
en onder het gezag van die inlener arbeid te verrichten, dan is sprake van een
uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW. In dit artikel wordt de contractuele
werkgever wettelijk geduid als de civielrechtelijke werkgever van de onder toezicht
en leiding van de inlener werkzame werknemer. Zoals artikel 7:610 lid 1 BW fungeert
als toegangspoort voor de regeling van arbeidsovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW,
vormt artikel 7:690 BW de toegangspoort voor het in afdeling 11 van Titel 10 Boek 7 BW
opgenomen verlichte arbeidsrechtelijke regime voor de uitzendovereenkomst. Met de
in artikel 7:692 BW opgenomen inlenersaansprakelijkheid wordt de opdrachtgever
geprikkeld uitsluitend arbeidskrachten te betrekken van gecertificeerde – bonafide –
uitzendbureaus. In de Waadi wordt gewaarborgd dat de uitzendkracht hetzelfde loon
en overige vergoedingen ontvangt als werknemers in dienst van de inlener die
werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies. Naar aanleiding van de implementatie van de Uitzendrichtlijn is deze gelijkstelling uitgebreid naar enkele andere
arbeidsvoorwaarden die op basis van cao’s of andere niet wettelijke bepalingen van
algemene strekking van kracht zijn in de onderneming van de inlener.
De door uitzendbureaus op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie vormde de
reden voor het opnemen van de bijzondere regeling voor de uitzendovereenkomst in
Titel 10 Boek 7 BW. Aan het einde van de jaren negentig waren de sociale partners het
erover eens dat de door uitzendbureaus op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie
een verlicht arbeidsrechtelijk regime bij uitzending rechtvaardigde. Dat deze allocatiefunctie van uitzendbureaus ook thans nog een rechtvaardiging van deze status
aparte vormt – ondanks het sterk toegenomen internetgebruik in de afgelopen jaren
en de introductie van sociale media – blijkt uit het feit dat het aantal uitzendkrachten
als percentage van de beroepsbevolking in de jaren na de inwerkingtreding van de
Wet flexibiliteit en zekerheid betrekkelijk stabiel is gebleven. Hoewel de door
uitzendbureaus vervulde allocatiefunctie op de arbeidsmarkt de grond vormde voor
de bijzondere regeling voor de uitzendovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW, maakt
deze geen deel uit van de definitie van artikel 7:690 BW. De ruimte die deze definitie
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als gevolg daarvan biedt, heeft ertoe geleid dat dit artikel ook als juridische basis
wordt gebruikt bij de kwalificatie van de werkgever in arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij de contractuele werkgever geen allocatiefunctie vervult op de
arbeidsmarkt. Een voorbeeld van een dergelijke driehoeksverhouding die bovendien
in de afgelopen jaren een hoge vlucht heeft genomen, is payrolling. Anders dan
uitzending vertegenwoordigt payrolling geen apart type arbeid, maar fungeert
payrolling als alternatief voor de ‘gewone’ arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610
lid 1 BW met de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de
arbeid verricht. De wens van die feitelijke werkgever om de aan het juridische en
administratieve werkgeverschap verbonden verplichtingen uit te besteden aan een
derde vormt de grond voor de door de werknemer met het payrollbedrijf gesloten
arbeidscontract. Omdat het payrollbedrijf geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt kan payrolling mijns inziens niet worden gekwalificeerd als uitzending in
de zin van artikel 7:690 BW. Op grond van het specifieke karakter van de regeling van
de uitzendovereenkomst in afdeling 11 Titel 10 Boek 7 BW en de eenduidige wijze
waarop de definitie van artikel 7:690 BW werd toegelicht in de nog zeer recente
wetsgeschiedenis, is mijns inziens vereist dat de contractuele werkgever een allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Dat partijen de driehoeksverhouding zelf
als uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW betitelen, maakt dit niet anders.
Artikel 7:690 BW is, evenals artikel 7:610 lid 1 BW, van dwingend recht.
In geval van arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij de contractuele werkgever geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt, moet naar mijn mening aan de
hand van de definitie van artikel 7:610 lid 1 BW worden beoordeeld of de contractuele
werkgever kan worden gekwalificeerd als werkgever voor de toepassing van Titel 10
Boek 7 BW. Op grond van artikel 7:610 lid 1 BW is de werkgever de partij in wier dienst
de werknemer de arbeid verricht. In paragraaf 2.3.3 kwam aan de orde dat eveneens
sprake kan zijn van een gezagsverhouding in de zin van artikel 7:610 lid BW wanneer
de werkgever op organisatorisch gebied zeggenschap heeft bedongen over de door de
werknemer verrichte arbeid. Dat door de contractuele werkgever zeggenschap is
bedongen, zal doorgaans volgen uit de door hen gesloten ‘arbeidsovereenkomst’. Gelet
echter op het dwingendrechtelijke karakter van de definitie van artikel 7:610 lid 1 BW,
meen ik dat deze contractuele afspraken moeten corresponderen met wat partijen in
werkelijkheid beoogden bij het aangaan van de ‘arbeidsovereenkomst’. In paragraaf 2.6
betoogde ik dat bij de kwalificatie van de werkgever eenzelfde betekenis toekomt aan
wat partijen in werkelijkheid hebben beoogd als bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst in situaties waarin tegen beloning arbeid wordt verricht, maar partijen
hun rechtsverhouding niet als arbeidsovereenkomst betitelden. Dat de contractuele
werkgever en de werknemer zich in een schriftelijke ‘arbeidsovereenkomst’ met elkaar
verbonden, zou dan, ook wanneer de werknemer hiermee goed geïnformeerd instemde, op zichzelf niet voldoende zijn om deze contractuele werkgever te kwalificeren als de werkgever voor de toepassing van Titel 10 Boek 7 BW. In een dergelijke
situatie moet naar mijn mening op de voet van de in paragraaf 2.3.4 besproken
kwalificatie-arresten worden gekeken naar de rol van de contractuele werkgever bij
de totstandkoming en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Wanneer blijkt dat
de rol van de contractuele werkgever bij de totstandkoming en de uitvoering van de
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arbeidsovereenkomst geen zelfstandige en inhoudelijke betekenis heeft, zou bij de
kwalificatie van de werkgever voor de toepassing van Titel 10 Boek 7 BW door de met
de contractuele werkgever gesloten ‘arbeidsovereenkomst’ moeten worden heengekeken. Dat kan mijns inziens bijvoorbeeld het geval zijn bij de thans meest gebruikelijke vorm van payrolling waarmee uitsluitend de uitbesteding van het juridische en
administratieve werkgeverschap en het bewerkstelligen van een flexibelere arbeidsverhouding met de werknemer wordt beoogd. Het payrollbedrijf fungeert dan zowel
bij de totstandkoming als bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met de
payrollwerknemer slechts als een contractueel verlengstuk van de feitelijke werkgever.
Tot nu toe is een beroep van een payrollwerknemer op het bestaan van een
arbeidsovereenkomst met de feitelijke werkgever slechts éénmaal aan de orde
geweest in de (lagere) rechtspraak. In rechtspraak waarin de payrollwerknemer en
het payrollbedrijf tegenover elkaar stonden en waarin geen beroep werd gedaan op
het werkgeverschap van de feitelijke werkgever namen rechters zonder verdere
motivering aan dat de payrollwerknemer in dienst was van het payrollbedrijf op
grond van de door hen gesloten schriftelijke arbeidsovereenkomst. De grote vakbonden stemden in het verleden, voordat zij in 2011 hun handen aftrokken van
payrolling, driemaal in met een payroll-cao waarin werd opgenomen dat het payrollbedrijf voor de toepassing van Titel 10 Boek 7 BW fungeert als de werkgever van de
payrollwerknemer. Ook de Minister van SZW achtte mogelijk dat bij payrolling
het payrollbedrijf fungeert als de civielrechtelijke werkgever van de payrollwerknemer. Dat neemt echter niet weg dat het door payrollbedrijven voorzien in de
behoefte van ondernemers het juridisch werkgeverschap en de daaraan verbonden
administratieve verplichtingen uit te besteden geen zelfstandige en inhoudelijke
juridische betekenis geeft aan het werkgeverschap van het payrollbedrijf. De payrollconstructie komt tot stand op initiatief van de feitelijke werkgever en uitsluitend de
feitelijke werkgever (en uiteraard het payrollbedrijf) hebben belang bij deze arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding. Hoewel de payrollwerknemer krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de feitelijke werkgever, verkeert hij als gevolg
van zijn arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf in een minder gunstige arbeidsrechtelijke positie dan wanneer hij in dienst zou zijn getreden (of gebleven) bij de
feitelijke werkgever. Als de payrollwerknemer zich hiervan bij het aangaan van de
overeenkomst met het payrollbedrijf al bewust is geweest, zal hij doorgaans geen
andere keuze hebben gehad dan in te stemmen met de payrollconstructie. Anderzijds
zou op basis van de hiervoor genoemde omstandigheden en de snelle groei van het
aantal payrollovereenkomsten kunnen worden betoogd dat payrolling op maatschappelijk draagvlak kan rekenen. In verband hiermee komt in hoofdstuk 8 nog aan de
orde aan welke voorwaarden payrolling mijns inziens zou moeten voldoen om te
kunnen worden aangemerkt als arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding waarbij het
payrollbedrijf als de juridische werkgever van de payrollwerknemer kan worden
gekwalificeerd. Overigens acht ik de payrollovereenkomst, wanneer de opdrachtgever zou worden gekwalificeerd als de werkgever, op zichzelf niet ongeldig. Artikel 7:610 lid 1 BW verzet zich naar mijn mening niet tegen het door een derde voor de
werkgever nakomen van uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende financiële en
administratieve verplichtingen. De werkgever is dan echter niet bevrijd van deze
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verplichtingen jegens de werknemer. Indien de opdrachtgever zou worden gekwalificeerd als de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW bij payrolling, zou de payrollwerknemer naar mijn mening zowel de opdrachtgever als het payrollbedrijf kunnen
aanspreken op de nakoming van uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen: het payrollbedrijf op grond van de door hem met de werknemer gesloten
‘arbeidsovereenkomst’ en de feitelijke werkgever als zijn werkgever ex artikel 7:610
lid 1 BW.
In dit hoofdstuk kwamen de verschillende situaties aan de orde waarin sprake is een
arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding waarbij de werknemer feitelijk werkzaam is
in de onderneming van een andere partij dan de partij waarmee hij zich in een
arbeidsovereenkomst heeft verbonden. Zowel in de situatie waarin dit plaatsvindt in
het kader van een door de contractuele werkgever op de arbeidsmarkt vervulde
allocatiefunctie als in situaties waarin om andere redenen een arbeidsrechtelijke
driehoeksverhouding werd aangegaan, kan de werknemer degene in wiens onderneming hij de arbeid verricht, aanspreken op bepaalde uit de arbeidsovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen. Daarmee wordt voorkomen dat arbeidsrechtelijke
bescherming die is gekoppeld aan de door de werknemer in de onderneming van
de werkgever verrichte arbeid verloren gaat. Voor zover de wetgeving in deze
situaties geen oplossing biedt, bestaat bij rechters vaak de bereidheid wetsbepalingen
ruim te interpreteren of zelfs creatief uit te leggen. De contractuele werkgever wordt
dan wel gekwalificeerd als de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW. Met deze pluraliteit
van (werkgevers)aansprakelijkheid wordt echter niet voorkomen dat arbeidsrechtelijke bescherming wordt uitgehold in arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen
waarin de contractuele werkgever geen zelfstandige en inhoudelijke rol speelt bij
de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het werkgeverschap
van de contractuele werkgever staat dan dus op gespannen voet met het systeem van
Titel 10 Boek 7 BW. Dit is met name aan de orde bij arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen die uitsluitend (of in hoofdzaak) zijn opgezet met het oog op het uit
handen geven van contractuele werkgeverschap aan een derde. Bij dergelijke arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen – zoals met name de thans meest gebruikelijke vorm van payrolling – is geen sprake van uitzending of een andere nieuwe vorm
van arbeid, maar wordt een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding aangegaan
omdat de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de
arbeid verricht de aan het werkgeverschap verbonden juridische en administratieve
verplichtingen wil uitbesteden. In dergelijke situaties heeft het werkgeverschap
van de contractuele werkgever mijns inziens onvoldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis en moet naar mijn mening bij de kwalificatie van de werkgever ex
artikel 7:610 lid 1 BW door de gemaakte contractuele afspraken worden heengekeken.
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Werkgeverschap en overgang van
onderneming

5.1

Inleiding

Indien de onderneming waarin de werknemer werkzaam is, wordt voortgezet door
een nieuwe exploitant, kan sprake zijn van overgang van een onderneming in de zin
van afdeling 8 van Titel 10 Boek 7 BW. Daarvoor dient sprake te zijn van overgang van
een geheel van duurzaam georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer
brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, die met behoud van
identiteit overgaat ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing
(zie artikel 7:662 BW). In dat geval gaan op grond van artikel 7:663 BW de rechten
en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer
van rechtswege over op de nieuwe exploitant. Dit betekent dat de werknemer
met behoud van arbeidsvoorwaarden van rechtswege in dienst treedt bij een andere
werkgever. De artikelen 7:662 e.v. BW zijn gebaseerd op de Europese richtlijn inzake
het behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (de Richtlijn). Het doel van de Richtlijn is aan
werknemers bescherming te bieden tegen ontslag en tegen een verandering of
achteruitgang in hun positie die het gevolg is van de structuur- of bestuurdersverandering in de onderneming waarin zij werkzaam zijn.
Omdat de werknemer werkzaam blijft bij dezelfde onderneming of ondernemingsactiviteit, terwijl de werkgever in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW van rechtswege
wordt vervangen door de nieuwe exploitant van de onderneming, is sprake van
opvolgende (werkgevers)aansprakelijkheid. Bij overgang van onderneming treedt de
nieuwe exploitant in de (juridische) plaats van de eerdere werkgever. Alle voor die
eerdere werkgever uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen jegens de werknemer gaan van rechtswege op hem over op het moment dat hij
de ondernemingsactiviteit waarbij de werknemer werkzaam is, gaat exploiteren.
De eerdere werkgever blijft echter gedurende een jaar na dat moment naast de
nieuwe werkgever hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die tot het
tijdstip van de overgang uit de arbeidsovereenkomst zijn voortgevloeid. Uitzendkrachten hebben op grond van artikel 7:690 BW een arbeidsovereenkomst met het
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uitzendbureau. Zij zijn werkzaam in de onderneming van het uitzendbureau en gaan
dus niet van rechtswege over bij de overgang van de onderneming van de inlener aan
wie zij ter beschikking zijn gesteld. Dat kan anders zijn bij de in de hoofdstukken 4 en
6 besproken arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij de detacherende of
uitlenende werkgever geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt.
In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk bespreek ik de ratio en definities uit de
Richtlijn en de hierop gebaseerde artikelen 7:662 e.v. BW. Daarbij komt aan de orde
welke uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen overgaan en wat de betekenis is van de hoofdelijke aansprakelijkheid uit artikel 7:663 BW
van de vervreemder en de verkrijger na de overgang van de onderneming. Vanaf
paragraaf 5.8 komt de toepassing van de artikelen 7:662 e.v. BW aan de orde in
situaties waarin de werknemer in het kader van een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding werkzaam is in de onderneming van een ander dan zijn (contractuele)
werkgever. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het Albron-arrest en aan
de mogelijke consequentie van dit arrest.
5.2

De Richtlijn
1

In de considerans van de Richtlijn werd meegedeeld dat voorzieningen nodig werden
geacht om de werknemers bij verandering van ondernemer te beschermen, in
het bijzonder om hun rechten veilig te stellen. De werknemers diende zekerheid te
2
worden geboden omtrent het behoud van hun baan, arbeidsvoorwaarden en rechten.
De Richtlijn beoogt te verzekeren dat de werknemers bij een verandering in de
persoon van het hoofd van de onderneming hun rechten behouden door het mogelijk
te maken dat zij op dezelfde voorwaarden als zij met de vervreemder waren
3
overeengekomen in dienst van de nieuwe exploitant van de onderneming komen.
Omdat in de lidstaten verschillen bestonden in de wijze waarop werknemers
beschermd werden en deze verschillen van invloed konden zijn op de werking van
de interne markt, achtte de Raad het “dienstig” deze verschillen door middel van een
4
richtlijn te verkleinen. Aanvankelijk bevatte het voorstel van de Derde EEG-richtlijn,
inzake juridische fusies van naamloze vennootschappen, een bepaling waarin expliciet werd bepaald dat de door de verdwijnende rechtspersoon bij de fusie gesloten
arbeidsovereenkomsten van rechtswege overgingen naar de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie, de werknemer zijn anciënniteit behield en de arbeidsovereenkomst werd geacht door toedoen van de werkgever te zijn beëindigd indien dit werd
veroorzaakt door de weigering van de werknemer in een ander land te gaan werken
dan waar hij voor de fusie werkzaam was of door een andere wezenlijke wijziging van
5
de arbeidsovereenkomst. Omdat de bij het voorstel betrokken delegaties van mening

1
2
3
4
5
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Richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 1977.
Zie P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming (diss.
Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 8.
Zie HvJ EG 5 mei 1988, NJ 1989, 712 (Berg en Busschers/Besselsen) en HvJ EG 25 juli 1991, NJ 1994,
168 (d’Urso e.a./Ercole Marelli Elettromeccanica Generale SpA (onder bijzonder bewind) e.a.).
Richtlijn 78/855/EEG van 9 oktober 1978.
Artikel 30 van het voorstel voor de Derde EEG-richtlijn.
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waren dat de sociale problemen ten gevolge van fusies te omvangrijk waren om
binnen het raamwerk van de Derde EEG-richtlijn te regelen, is deze bepaling uit de
Derde EEG-richtlijn verwijderd en werd besloten deze kwestie te regelen in een
zelfstandige algemene richtlijn op het gebied van het behoud van rechten van
werknemers bij overgang van onderneming die niet alleen van toepassing zou zijn
bij juridische fusie, maar ook in andere situaties waarin sprake is van een verandering
6
van ondernemer.
De Richtlijn werd in 1981 geïmplementeerd in afdeling 7 Titel 10 Boek 7 BW (de
artikelen 7:662 tot en met 7:666 BW) en in artikel 14a Wet CAO en artikel 2a Wet
7
AVV. De Richtlijn is tweemaal gewijzigd. Zoals volgt uit de considerans van de
8
wijzigingsrichtlijn van 29 juni 1998, besloot de Raad onder andere tot herziening van
de Richtlijn om de in de jurisprudentie tot uitdrukking komende verduidelijkingen
van de in de Richtlijn gehanteerde begrippen onderneming en werknemer vast te
leggen. Verder werd in de Richtlijn aan de lidstaten de mogelijkheid gelaten deze geheel
of gedeeltelijk buiten toepassing te laten bij de overdracht van insolvente ondernemingen alsmede passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de vervreemder
de verkrijger informeert over alle hem ten tijde van de overgang redelijkerwijs bekende
9
rechten en plichten die overgaan op de verkrijger. Bij wet van 18 april 2002 (hierna: ‘de
wetswijziging in 2002’) werden naar aanleiding van deze wijzigingsrichtlijn enkele
bepalingen in afdeling 8 Titel 10 Boek 7 BW gewijzigd en toegevoegd. Voorts werd in
artikel 7:670 lid 8 BW een opzegverbod wegens overgang van onderneming opgenomen en werden bepalingen aan de Faillissementswet, de Wet op de collectieve
arbeidsovereenkomst en de Pensioen- en spaarfondsenwet (thans: Pensioenwet) toe10
gevoegd. De wijzigingsrichtlijn van 12 maart 2001 bevat een vernummering in de
artikelen van de eerdere wijzigingsrichtlijn en enkele tekstuele – niet-inhoudelijke –
wijzigingen en leidde niet tot aanpassingen in de Nederlandse wetgeving. Wanneer ik
hierna over de Richtlijn spreek, doel ik op de (laatste) wijzigingsrichtlijn van 12 maart
2001.
5.3
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In artikel 1 lid 1 onderdeel a en b van de Richtlijn wordt onder overgang verstaan een
overgang ten gevolge van een overdracht krachtens overeenkomst of een fusie

6
7

8
9

10

Zie P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming (diss.
Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 9/10 en de daar genoemde bronnen.
Wet van 15 mei 1981 tot aanpassing van de wetgeving aan de richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen inzake het behoud van de rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, van 14 februari 1977. Stb. 1981/400.
Richtlijn 98/50/EG.
Wet van 18 april 2002 tot uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie
van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van werknemers bij overgang
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen. Stb. 2002/215.
Richtlijn 2001/23/EG.
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met het oog op voortzetting van de al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit
van een onderneming in de zin van de Richtlijn. De bewoordingen van artikel 7:662
lid 2 sub a BW zijn enigszins anders. Daarin wordt de overgang gedefinieerd als de
overgang ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing. In dit
hoofdstuk vormt de overgang ten gevolge van een overeenkomst het uitgangspunt.
De overgang krachtens fusie of splitsing komt aan de orde in hoofdstuk 7.
Voor de wetswijziging in 2002 werden in artikel 7:662 BW verkoop, verhuur,
verpachting en uitgifte in vruchtgebruik genoemd als overeenkomsten ten gevolge
waarvan sprake kon zijn van overgang in de zin van dat artikel. Deze voorbeelden
werden opgenomen in de definitie omdat in het Nederlandse recht de overdracht van
een onderneming als zodanig niet mogelijk is en volgens de toelichting van de
Europese Commissie bij het ontwerp van de Richtlijn onder overgang krachtens
11
overeenkomst niet alleen eigendomsoverdracht diende te worden begrepen.
Bij de wetswijziging in 2002 vervielen de in de definitie van artikel 7:662 BW
genoemde voorbeelden. Deze verklarende opsomming was overbodig geworden
vanwege de wijze waarop het begrip overeenkomst in de jurisprudentie van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: Hof van Justitie) werd
12
uitgelegd. Op grond van deze jurisprudentie was, zo deelde de regering mee, een
rechtstreekse overeenkomst tussen de vervreemder en de verkrijger niet vereist en
was zelfs sprake van een overgang in de zin van de Richtlijn in een situatie waarin de
overheid besloot de subsidiëring van een rechtspersoon te beëindigen en de subsidie
13
over te dragen aan een andere rechtspersoon met een soortgelijke doelstelling.
Met dat laatste werd gedoeld op het Sophie Redmond-arrest van het Hof van Justitie
14
uit 1992. In dit arrest oordeelde het Hof van Justitie dat ook sprake is van een
overgang in het kader van contractuele betrekkingen in de zin van de Richtlijn
wanneer een gemeentelijke subsidie, van welke in casu een stichting voor hulpverlening aan drugsverslaafden volledig afhankelijk was, aan een andere stichting wordt

11

12

13
14
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Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 6. In de memorie van toelichting van de implementatiewet werd meegedeeld: “Wat in het maatschappelijk verkeer overdracht van een onderneming
heet, omvat een complex handelingen: koop, huur, pacht, verkrijging in vruchtgebruik van
bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen en inventaris, of inbreng daarvan in een besloten of naamloze
vennootschap of andere rechtspersoon, overdracht van het recht op een handelsnaam, een merk
dan wel overdracht, respectievelijk overneming van vorderingen en schulden, elk op de daarvoor
voorgeschreven wijze, waarbij een bedrag van de goodwill (die als het ware aan het gebouw of de
handelsnaam kleeft) in rekening kan worden gebracht, en voorts, in samenhang daarmee, het
staken van de met die zaken uitgeoefende ondernemingsactiviteiten door degene die de onderneming ‘overdraagt’ en het voortzetten van die activiteiten door de ‘verkrijger’ van de onderneming.”
Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 8. Dit volgt ook uit de in de paragraaf 5.5 besproken
definities van vervreemder en verkrijger in artikel 2 lid 1 sub a en b van de Richtlijn waarin slechts
gesproken wordt over het verliezen dan wel het verkrijgen van de hoedanigheid van ondernemer
ten aanzien van (het onderdeel van) de onderneming.
Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 8.
HvJ EG 19 mei 1992, NJ 1992, 476 (Dr. Sophie Redmond Stichting/Bartol e.a.). Dat voor het van
toepassing zijn van de Richtlijn geen rechtstreekse overeenkomst tussen de vervreemder en de
verkrijger is vereist, was door het Hof van Justitie in verscheidene (eerdere) arresten bevestigd.
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15

toegekend. In zijn arrest van 7 maart 1996 trok het Hof van Justitie deze lijn door
en overwoog dat het door de producent van motorvoertuigen toekennen van een
concessie voor de verkoop van motorvoertuigen aan een andere dealer ook een
overgang van onderneming van de ene naar de andere dealer in de zin van de Richtlijn
oplevert. Dat de dealers ter zake van de overgang van de verkoopconcessie niet met
elkaar gecontracteerd hadden, stond naar het oordeel van het Hof van Justitie niet
in de weg aan het feit dat de overgang van de onderneming het gevolg was van
een overdracht krachtens overeenkomst in de zin van de Richtlijn. Dat voor het van
toepassing zijn van de Richtlijn geen rechtstreekse overeenkomst tussen de vervreemder en de verkrijger is vereist, was door het Hof van Justitie reeds in eerdere
16
arresten bevestigd. In deze arresten oordeelde het Hof van Justitie dat de overgang
kan plaatsvinden via twee achtereenvolgende overeenkomsten die door de vervreemder en de verkrijger met dezelfde natuurlijke of rechtspersoon zijn gesloten,
zoals bij verhuur, verpachting en bij de (her)aanbesteding van werkzaamheden. Ook
wanneer de vervreemder niet rechtstreeks contracteert met de in de vorige zin
genoemde natuurlijke of rechtspersoon, is naar het oordeel van het Hof van Justitie
17
sprake van overgang in de zin van de Richtlijn.
Voor het van toepassing zijn van de Richtlijn houdt het begrip overgang ten gevolge
van een overeenkomst dus niet meer in dan dat de onderneming op een bepaald
moment door een andere exploitant wordt voortgezet of hervat omdat in het
kader van contractuele betrekkingen – al dan niet als gevolg van een rechterlijke
uitspraak, of een besluit van een derde – een wijziging plaatsvindt in de natuurlijke of
18
rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de onderneming.

15

16

17

18

HvJ EG 7 maart 1996, NJ 1997, 172 en JAR 1996/169 (Merckx en Neuhuys/Ford Motors Company
Belgium N.V.). Zie ook HvJ EG 25 januari 2001, JAR 2001/68 (Oy Liikenne Ab/Liskojärvi en
Juntunen) waarin het Hof van Justitie oordeelde dat ook het door de overheid toekennen van
een concessie voor de exploitatie van buslijnen aan een andere busmaatschappij viel onder het
overeenkomstbegrip van de Richtlijn en HvJ EG 14 september 2000, JAR 2000/225 (Collino en
Chiappero/Telecom Italia SpA) waarin het Hof van Justitie oordeelde dat een wetsbesluit tot
privatisering van een overheidsdienst tevens een overgang was in de zin van de Richtlijn. In zijn
arrest van 5 mei 1988, NJ 1989, 712 (Berg en Busschers/Besselsen) had het Hof van Justitie reeds
geoordeeld dat de ontbinding door de rechter van een huurkoopovereenkomst ook een overgang
was in de zin van de Richtlijn.
Zie HvJ EG 17 december 1987, NJ 1989, 674 (Landorganisationen Danmark/Ny Mölle Kro) waarin de
pachtovereenkomst van een café werd beëindigd en de verpachter de exploitatie van het café weer
in eigen hand nam nadat het café gedurende twee maanden gesloten was geweest; HvJ EG
10 februari 1988, NJ 1990, 423 (Foreningen af Arbejdsledere I Danmark/Daddy’s Dance Hall A/S)
waarin een restaurant na het eindigen van de pachtovereenkomst met de oude pachter aan een
andere pachter werd verpacht; HvJ EG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork International A/S/
Foreningen af Arbejdsledere i Danmark) waarin een beukenschillerij na het einde van de
huurovereenkomst enkele weken stillag voordat de nieuwe eigenaar de beukenschillerij zelf
ging exploiteren; HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice, Lefarth GmbH) waarin het ging om de (her)aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden.
HvJ EG 24 januari 2002, JAR 2002/47 (Temco Service Industries N.V./Imzilyen e.a.). In dit arrest
vond de overgang naar het oordeel van het Hof van Justitie plaats in het kader van een reeks van
contractuele betrekkingen (met een groepsmaatschappij van de vervreemder).
Zoals door het Hof van Justitie verwoord in zijn arrest van 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork
International A/S/Foreningen af Arbejdsledere i Danmark) en herhaald in zijn arrest van 25 januari
2001, JAR 2001/68 (Oy Liikenne Ab/Liskojärvi en Juntunen).
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Desalniettemin hadden de vervreemder en de verkrijger in alle aan het Hof van
Justitie voorgelegde gevallen wel contact gehad met elkaar in het kader van of naar
aanleiding van de overgang. Dit contact varieerde van het actief meewerken door de
vervreemder aan de overgang van de onderneming naar de verkrijger nadat daartoe
door een derde was besloten, tot het naar aanleiding van de overgang overnemen
van een deel van de werknemers van de vervreemder door de verkrijger. Ik acht
echter niet aannemelijk dat enig contact tussen vervreemder en verkrijger noodzakelijk is voor het hebben voldaan aan het overgangsbegrip in de Richtlijn. Vervreemder en verkrijger zouden dan door een dergelijk contact te vermijden het van
toepassing zijn van de Richtlijn kunnen voorkomen, hetgeen zich slecht zou verdragen met de grond voor de ruime uitleg van het begrip overeenkomst in de hiervoor
aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie.
Overgang van onderneming binnen een groep
Ook in de situatie waarin een groepsmaatschappij activiteiten uitbesteedt aan een
andere tot dezelfde groep behorende vennootschap kan sprake zijn van een overgang
in de zin van de Richtlijn. De ene groepsmaatschappij is dan de vervreemder van de
onderneming en de andere groepsmaatschappij de verkrijger van de onderneming. In
19
het Allen-arrest oordeelde het Hof van Justitie dat de omstandigheid dat beide
groepsmaatschappijen dezelfde directie hadden en in dezelfde gebouwen gevestigd
waren, niet in de weg stond aan het van toepassing zijn van de Richtlijn.
5.4
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Artikel 1 lid 1 onderdeel a van de Richtlijn bepaalt dat deze van toepassing is op de
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of
vestigingen. Een onderneming, vestiging, of een onderdeel van een onderneming of
vestiging in de zin van de Richtlijn is op grond van artikel 1 lid 1 onderdeel b van de
Richtlijn een economische eenheid waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan die na de overgang haar identiteit behoudt. In de Richtlijn van
14 februari 1977 ontbrak nog een omschrijving van wat onder een onderneming in de
zin van de Richtlijn diende te worden verstaan. Naar aanleiding van de jurisprudentie
van het Hof van Justitie werd een omschrijving van het begrip onderneming opgenomen in de wijzigingsrichtlijn van 29 juni 1998. In artikel 7:662 BW werd de
onderneming tot de wetswijziging in 2002 gedefinieerd als “een dienst of instelling.”
Deze begrippen werden verder niet toegelicht. Volgens de regering kon voor
de betekenis van het begrip onderneming worden aangesloten bij de betekenis
20
die deze termen hadden in het spraakgebruik. Bij de wetswijziging in 2002 werd
in artikel 7:662 lid 2 onderdeel a en b BW de in de wijzigingsrichtlijn van 29 juni 1998
opgenomen omschrijving van het begrip onderneming opgenomen. Artikel 7:662 lid 2
BW bepaalt sindsdien dat voor de toepassing van de artikelen 7:662 e.v. BW onder
economische eenheid moet worden verstaan, een geheel van georganiseerde middelen,

19
20

158

HvJ EG 2 december 1999, NJ 2000, 252 en JAR 2000/31 (Allen e.a./Amalgamated Construction Co.
Ltd).
Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 5.
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bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijke economische
activiteit. In het derde lid van artikel 7:662 BW werd opgenomen dat voor de
toepassing van de artikelen 7:662 e.v. BW als een onderneming wordt beschouwd
een vestiging of een onderdeel van een onderneming of vestiging. Het begrip onderneming verdween bij de wetswijziging in 2002 echter uit de nieuwe definitiebepaling
van artikel 7:662 lid 2 BW. Uit het hiervoor besproken in 1998 aangepaste artikel 1 van
de Richtlijn, in lijn waarmee in 2002 artikel 7:662 BW werd gewijzigd, uit de titel van
afdeling 8 Titel 10 Boek 7 BW en uit de artikelen 7:663, 7:665, 7:665a en 7:666 waarin
wordt gesproken over overgang van een (of de) onderneming, volgt echter dat met
onderneming hetzelfde wordt bedoeld als met de in artikel 7:662 lid 2 BW ge21
definieerde economische eenheid.
In de jurisprudentie van het Hof van Justitie die de aanleiding vormde voor het in de
Richtlijn opnemen van een nadere omschrijving van het begrip onderneming werd
verscheidene malen geoordeeld dat de onderneming na de overgang haar identiteit
22
moet behouden. Is dat niet het geval dan is de Richtlijn niet van toepassing. Dat de
onderneming haar identiteit heeft behouden, impliceerde volgens het Hof van Justitie
dat sprake moet zijn van de vervreemding van een lopend bedrijf, wat vooral kan
blijken uit feitelijke omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld
dat de exploitatie ervan in feite door de nieuwe ondernemer wordt voortgezet
of hervat met dezelfde of soortgelijke bedrijfsactiviteiten. Het door de nieuwe
ondernemer overnemen van de materiële activa zoals gebouwen en roerende zaken
alsmede het in dienst nemen van personeel van de vorige ondernemer vormen
23
daarbij de belangrijkste aanwijzingen. De omstandigheid dat de onderneming
ten tijde van de overgang was gestaakt, moet naar het oordeel van het Hof van
Justitie in aanmerking worden genomen bij de vraag of de onderneming haar
identiteit heeft behouden, maar sluit op zichzelf het van toepassing zijn van de
24
25
26
Richtlijn niet uit. In arresten uit 1992 en 1994 overwoog het Hof van Justitie dat
voor het van toepassing zijn van de Richtlijn niet relevant is dat de bedrijfsactiviteit
die overgaat, noch als een hoofdactiviteit, noch als een nevenactiviteit van de
vervreemder kan worden beschouwd. Wel moet, zoals het Hof van Justitie overwoog

21
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Mijns inziens is het niet opnemen van de term onderneming in artikel 7:662 BW een omissie van
de wetgever en dient artikel 7:662 lid 2 sub a BW als volgt te luiden: “overgang van een
onderneming: de overgang, ten gevolge van…”.
HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers/Benedik Abattoir C.V., Benedik en Zonen B.V.), HvJ EG
17 december 1987, NJ 1989, 674 (Landorganisationen Danmark/Ny Mölle Kro) en HvJ EG 15 juni
1988, NJ 1990, 247 (Bork International A/S/Foreningen af Arbejdsledere i Danmark).
Zie HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers/Benedik Abattoir C.V., Benedik en Zonen B.V.). In
dit arrest noemde het Hof van Justitie nog een aantal andere factoren aan de hand waarvan kan
worden vastgesteld of de onderneming met behoud van identiteit is overgegaan.
Zie HvJ EG 17 december 1987, NJ 1989, 674 (Landorganisationen Danmark/Ny Mölle Kro) en HvJ EG
15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork International A/S/Foreningen af Arbejdsledere i Danmark). In
beide zaken hadden de ondernemingsactiviteiten slechts gedurende korte tijd – respectievelijk
twee maanden en twee weken – stilgelegen en gebeurde dit in een periode waarin sowieso minder
of niet gewerkt werd.
HvJ EG 12 november 1992, JAR 1993/15 (Watson Rask en Christensen/ ISS Kantineservice A/S).
HvJ EG 14 april 1994, NJ 1995, 149 en JAR 1994/107 (Schmidt/Spar- und Leihkasse der früheren
imter Bordesholm, Kiel und Cronshagen).
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in het Rygaard-arrest uit 1995, sprake zijn van een duurzame activiteit die een
stabiele economische eenheid vormt. De Richtlijn is niet van toepassing in een situatie
waarin de activiteit ziet op een specifiek (voltooibaar) werk en de onderneming dit
werk ter afronding overdraagt aan een andere onderneming. In het arrest Süzen van
28
11 maart 1997 overwoog het Hof van Justitie dat voor het van toepassing zijn van de
Richtlijn noodzakelijk is dat de overgang betrekking heeft op een duurzaam georganiseerde economische entiteit en deze entiteit een georganiseerd geheel van personen en elementen vormt waarmee een economische activiteit met een eigen
29
doelstelling kan worden uitgeoefend. Dat een vorige en een nieuwe opdrachtnemer
vergelijkbare activiteiten verricht(t)en, betekent niet automatisch dat meteen sprake
is van een overgang van onderneming in de zin van de Richtlijn. Het Hof van Justitie
benadrukte in het arrest Süzen dat het verlies van een opdracht aan een concurrent
als zodanig niet een aanwijzing voor een overgang in de zin van de Richtlijn vormt.
Hoewel in deze zaak de onderneming waaraan de dienst voordien was opgedragen
een opdrachtgever verloor, bleef zij in haar volle omvang voortbestaan, zonder dat
sprake was van een overgang van één van haar vestigingen of onderdelen daarvan op
de nieuwe opdrachtnemer.
Dat geen (materiële) activa worden overgenomen, vormt geen beletsel voor het van
30
toepassing zijn van de Richtlijn. In sectoren waarin de arbeidskrachten de voornaamste factor zijn bij de activiteit kan, zo overwoog het Hof van Justitie in het
voormelde arrest Süzen, een groep werknemers die duurzaam een gemeenschappelijke activiteit verricht een economische eenheid vormen in de zin van de Richtlijn. In
deze situatie heeft de onderneming een zogenoemd ‘arbeidsintensief’ karakter. Deze
economische eenheid behoudt haar identiteit bij de overgang wanneer de nieuwe
ondernemer niet alleen de betrokken activiteit voortzet, maar ook een wezenlijk deel –
qua aantal en deskundigheid – van het personeel overneemt dat zijn voorganger

27

28
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30

160

HvJ EG 19 september 1995, NJ 1996, 520 en JAR 1995/233 (Rygaard/Stro Molle Akustik A/S). Zie ook
HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker Gebäudereinigung GmbH
Krankenhausservice, Lefarth GmbH).
HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker Gebäudereinigung GmbH
Krankenhausservice, Lefarth GmbH).
De onderneming in de zin van de Richtlijn dient een economische activiteit uit te oefenen, al dan
niet met een winstoogmerk. In het arrest Henke uit 1996 bevestigde het Hof van Justitie dat de
Richtlijn niet van toepassing is op de overdracht van bestuurstaken door het ene overheidsorgaan
aan het andere overheidsorgaan, omdat de Richtlijn ziet op de overgang van ondernemingen met
het doel werknemers te beschermen tegen ongunstige gevolgen van economische ontwikkelingen
op nationaal en Europees gebied. In deze zaak beoogden de overheidsorganen uitsluitend de
uitvoering van de bestuurstaken te verbeteren en streefden daarbij geen economisch doel na. Zie
HvJ EG 15 oktober 1996, NJ 1997, 464 en JAR 1996/254 (Henke/Gemeinde Schierke, Verwaltungsgemeinschaft ‘Brocken’). Dit arrest werd gecodificeerd in artikel 1 lid 1 onderdeel c van de
wijzigingsrichtlijn van 29 juni 1998.
HvJ EG 14 april 1994, NJ 1995, 149 en JAR 1994/107 (Schmidt/Spar- und Leihkasse der früheren
imter Bordesholm, Kiel und Cronshagen), HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91
(Süzen/Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice, Lefarth GmbH), HvJ EG
10 december 1998, JAR 1999/16 Hernandez Vidal e.a.) en HvJ EG 10 december 1998, gev. zaken
C-173/96 en C-247/96 (Hidalgo en Ziemann).
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speciaal voor die taak had ingezet. Uit latere jurisprudentie volgt dat het Hof van
Justitie niet snel aanneemt dat sprake is van een dergelijk arbeidsintensief karakter van
de overgaande activiteit en dientengevolge het niet-overgaan van activa geen beletsel
32
vormt voor het van toepassing zijn van de Richtlijn.
De wijze waarop de onderneming bij de vervreemder was georganiseerd, de organisatiestructuur van de onderneming, hoeft voor het van toepassing zijn van
de Richtlijn niet te zijn gehandhaafd na de overgang. In het arrest Klarenberg van
33
12 februari 2009 oordeelde het Hof van Justitie dat de Richtlijn ook van toepassing
kan zijn wanneer de nieuwe exploitant de onderneming integreert in zijn eigen
onderneming door de verschillende delen (productiefactoren) van deze onderneming
samen te voegen met activiteiten binnen zijn eigen onderneming. Naar het oordeel
van het Hof van Justitie moet de voorwaarde dat de identiteit van de onderneming
behouden is gebleven niet aldus worden uitgelegd dat op grond hiervan de specifieke
wijze waarop de ondernemer de diverse overgegane productiefactoren had georganiseerd, moet worden gehandhaafd, maar wel in die zin dat “de functionele band die
deze onderling samenhangende, elkaar aanvullende factoren verenigt, moet worden
behouden.” Mijns inziens bedoelt het Hof van Justitie met deze overweging dat de
rol van de productiefactoren en de wijze waarop deze zich binnen de onderneming
van de verkrijger tot elkaar verhouden hetzelfde moet blijven om te kunnen spreken
34
van identiteitsbehoud in de zin van de Richtlijn. Of dat het geval is, zal met name
afhangen van de wijze waarop de in de onderneming van de verkrijger geïntegreerde
productiefactoren (personeel en/of activa) na de overgang functioneren en of deze
kan worden vergeleken met de wijze waarop deze bij de vervreemder werden
ingezet.
35

Beltzer meent dat de overwegingen van het Hof van Justitie in het arrest Klarenberg
meebrengen dat de functionele band tussen de productiefactoren ook behouden zou
kunnen blijven indien deze zouden overgaan naar verschillende rechtspersonen. Ook
indien de productiefactoren zouden overgaan naar verschillende verkrijgers zou dan
sprake kunnen zijn van overgang van onderneming. Eveneens denkbaar is dat van het
behoud van de functionele band als voorwaarde voor het van toepassing zijn van de
Richtlijn uitsluitend sprake zou kunnen zijn wanneer deze productiefactoren na de
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Overigens staat aan het van toepassing zijn van de Richtlijn niet in de weg dat de voor het
verrichten van de economische activiteit benodigde activa door de opdrachtgever ter beschikking
worden gesteld (maar niet in eigendom worden overgedragen) aan de oude en de nieuwe
opdrachtnemer die na elkaar dezelfde opdracht uitvoeren voor de opdrachtgever. HvJ EG
15 december 2005, JAR 2006/19 (Güney-Görres en Demir/Securicor Aviation (Germany) Ltd,
Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG).
HvJ EG 25 januari 2001, JAR 2001/68 (Oy Liikenne Ab/Liskojärvi en Juntunen), HvJ EG 20 november
2003, NJ 2004, 265 en JAR 2003/298 (Abler e.a./Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH, in
tegenwoordigheid van: Sanrest Großküchen Betriebsgesellschaft mbH).
HvJ EG 12 februari 2009, JAR 2009/92 (Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH).
Even komt in andere bewoordingen tot een vergelijkbare invulling van het begrip functionele
band. J.H. Even, Van overgang van onderneming en doelredeneringen: twee recente uitspraken
van het Hof van Justitie, TAP 2009/5, p. 182. Zie anders F.B.J. Grapperhaus, Overgang van
onderneming en de na overgang niet gehandhaafde organisatorische eenheid, OR 2009/5, p. 276.
R.M. Beltzer, Verlies van eenheid en overgang van onderneming, ArA 2009/2, p. 60.
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overgang in één hand zijn gebleven en de verkrijger van deze productiefactoren dus
één en dezelfde (rechts)persoon is. De bescherming van de Richtlijn ziet op het
behoud van de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen
indien de exploitatie van de onderneming wordt voortgezet door een andere onder36
nemer. Wanneer de productiefactoren die tezamen de onderneming vormen,
overgaan naar verschillende ondernemers zou weliswaar de functionele band tussen
deze productiefactoren behouden kunnen blijven, maar is geen sprake van één andere
ondernemer die fungeert als de nieuwe exploitant van de onderneming. Op de vraag
of in een dergelijke situatie voor de toepassing van de Richtlijn de verschillende
(rechts)personen waarbij de productiefactoren terecht zijn gekomen gezamenlijk (of
ieder voor een deel) zouden kunnen worden aangemerkt als verkrijger geeft het Hof
37
van Justitie in het arrest Klarenberg geen antwoord.
Uitzendbureau is ook onderneming voor de toepassing van de Richtlijn
38
In het arrest Jouini van 13 september 2007 oordeelde het Hof van Justitie dat de
Richtlijn van toepassing is bij de overgang van uitzendactiviteiten wanneer een deel
van het kantoorpersoneel en een deel van de uitzendkrachten overgaan naar een
ander uitzendbureau om daar dezelfde werkzaamheden te verrichten ten dienste van
dezelfde klanten. Voor de activiteiten van uitzendbureaus is naar het oordeel van het
Hof van Justitie kenmerkend “dat uitzendkrachten ter beschikking worden gesteld
aan inleners voor het verrichten van diverse taken, al naar gelang van de behoeften en
aanwijzingen van de inlener. Het verrichten van een dergelijke activiteit vereist met
name knowhow, een op de organisatie van het uitlenen van werknemers toegesneden
administratie en een bestand aan uitzendkrachten die in de inlenende ondernemingen passen en voor de inleners de gewenste werkzaamheden kunnen verrichten.”
Andere bedrijfsmiddelen zijn voor het verrichten van deze economische activiteit niet
essentieel, aldus het Hof van Justitie.
Het Hof van Justitie oordeelt dat “het op zich staande geheel van de met de bedrijfsvoering belaste werknemers, de uitzendkrachten en de knowhow, een eigen doel kan
nastreven, namelijk het verrichten van diensten bestaande in de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten aan inleners tegen betaling, en dat een dergelijk geheel een
economische eenheid kan vormen, dat operationeel is zonder inschakeling van
andere belangrijke bedrijfsmiddelen of andere onderdelen van de vervreemder.”
Dat de uitzendkrachten worden opgenomen in de organisatiestructuur van de
36
37

38
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In de considerans van de Richtlijn is bepaald dat hiermee wordt beoogd “de werknemers bij
verandering van ondernemer te beschermen”.
In zijn arrest van 8 november 2011 (JAR 2012/9) lijkt het Hof Amsterdam de gedachte van Beltzer te
volgen. In deze zaak werden na een aandelenovername de ondernemingsactiviteit van de overgenomen vennootschap geïntegreerd in de eigen werkmaatschappijen van de nieuwe aandeelhouder. Het hof overwoog onder verwijzing naar het arrest Klarenberg dat sprake was van
overgang van onderneming omdat de functionele band tussen de productiefactoren behouden
was gebleven en oordeelde dat de werknemers van rechtswege waren overgegaan naar één van de
eigen werkmaatschappijen van de nieuwe aandeelhouder. Daardoor fungeren deze werkmaatschappijen in feite gezamenlijk als verkrijger van de onderneming. Zie voor een analyse van dit
arrest van het Hof Amsterdam: J.P.H. Zwemmer, Aandelenovername en daaropvolgende integratie
in onderneming nieuwe aandeelhouder: het arrest Klarenberg toegepast, ArbeidsRecht 2012/8/9.
HvJ EG 13 september 2007, JAR 2007/252 (Jouini e.a./Princess Personal Service GmbH (PPS)).
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opdrachtgever van het uitzendbureau, belet naar het oordeel van het Hof van Justitie
niet dat zij deel uitmaken van het uitzendbureau als economische eenheid in de zin
van de Richtlijn. Voor de toepassing van de Richtlijn worden zij aangemerkt als
39
werkzaam in de onderneming van het uitzendbureau.
5.5
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In artikel 2 van de Richtlijn zijn definities opgenomen van de partijen die voor
de toepassing van de Richtlijn als vervreemder en verkrijger van en als werknemer bij
de overgaande onderneming worden beschouwd. Artikel 2 lid 1 onderdeel a van de
Richtlijn bepaalt dat de vervreemder is “iedere natuurlijke of rechtspersoon die door
een overgang (…) de hoedanigheid van ondernemer ten aanzien van de onderneming, de vestiging of het onderdeel van de onderneming of vestiging verliest.” Dit is
dus de voormalige exploitant van de overgegane onderneming. Op grond van artikel 2
lid 1 onderdeel b van de Richtlijn is de verkrijger “iedere natuurlijke of rechtspersoon
die (…) de hoedanigheid van ondernemer ten aanzien van de onderneming, de
vestiging of het onderdeel van de onderneming of vestiging verkrijgt.” Dit is de
nieuwe exploitant van de onderneming. Werknemer in de zin van de Richtlijn is op
grond van artikel 2 lid 1 onderdeel d van de Richtlijn “iedere persoon die in de lidstaat
in kwestie krachtens de nationale arbeidsrechtwetgeving bescherming geniet als
werknemer.” Voorts bepaalt artikel 2 lid 2 van de Richtlijn dat de Richtlijn geen
afbreuk doet aan het recht van de lidstaat met betrekking tot de definitie van een
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. Aan de hand van de nationale wetgeving
dient derhalve te worden vastgesteld of sprake is van een arbeidsovereenkomst of
arbeidsbetrekking. In onderdeel a van dit tweede lid wordt het de Lidstaten echter
verboden arbeidsovereenkomsten of arbeidsbetrekkingen uit te sluiten van de
werkingssfeer van de Richtlijn, enkel vanwege het aantal gewerkte of te werken
uren. Voorts is in de onderdelen b en c van dit tweede lid bepaald dat deeltijdwerkers,
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en uitzendkrachten
niet mogen worden uitgesloten van de werkingssfeer van de Richtlijn.
In de Richtlijn uit 1977 werd niet toegelicht wat moest worden verstaan onder de
werknemer wiens rechten de Richtlijn bij verandering van de ondernemer beoogde
veilig te stellen. Artikel 3 lid 1 van die Richtlijn bepaalde slechts dat “de rechten en
verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van
overgang (…) bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding, (…) door
deze overgang op de verkrijger over(gaan).” Deze bepaling is geïmplementeerd in
artikel 7:663 BW dat voorschrijft dat door de overgang van een onderneming “de
rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming
voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over(gaan) op de verkrijger.”
39

Dit volgt tevens uit HvJ EU 15 september 2010. JAR 2011/23 (Briot/Randstad Interim, NV Sodexho).
In het kader van de wetswijziging in 2002 deelde de regering reeds mee dat een uitzendkracht
mee overgaat als het uitzendbureau waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, wordt
overgedragen, bijvoorbeeld aan een ander uitzendbureau. Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3,
p. 15.
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In de Richtlijn werd gesproken over uit de arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding
voortvloeiende verplichtingen (in de wijzigingsrichtlijn van 29 juni 1998 werd het
woord arbeidsverhouding overal in de Richtlijn vervangen door het woord arbeidsbe40
trekking ). Bij de implementatie deelde de regering mee dat in de Richtlijn de
begrippen “arbeidsverhouding” en “arbeidsovereenkomst” werden gebruikt om aan
te sluiten bij de verschillende wettelijke stelsels in de lidstaten en hiermee inhoudelijk uitsluitend de Nederlandse arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1
41
BW werd bedoeld. Volgens de regering volgde uit de Richtlijn voor Nederland geen
verplichting om naast de maatregelen ten aanzien van de arbeidsovereenkomst nog
42
andere regelingen te treffen. Al snel rees in de literatuur de vraag of deze visie in lijn
43
was met wat in de Richtlijn werd beoogd. Het onderscheid tussen de begrippen
arbeidsovereenkomst en arbeidsverhouding vormde reeds voor de totstandkoming
van de definitieve Nederlandse vertaling van het aan de Richtlijn ten grondslag
liggende ontwerp aanleiding voor discussie. In de Nederlandse vertaling van
44
het ontwerp van de Richtlijn uit 1974 werd in artikel 3 uitsluitend gesproken over
de automatische overdracht van de arbeidsverhoudingen en in artikel 4 (inzake de
ontslagbescherming van de werknemer bij overgang van onderneming) uitsluitend
over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat in de Nederlandse vertaling
van het ontwerp van de Richtlijn in artikel 4 lid 1 uitsluitend de arbeidsovereenkomst
werd genoemd, werd door de Economische en Monetaire Commissie van het
Europese Parlement, waaraan het voorstel voor de Richtlijn door het Europese
Parlement ter beoordeling was doorverwezen, als een onjuiste vertaling be45
schouwd. In de Nederlandse vertaling van de (definitieve) Richtlijn van 14 februari
1977 werd dit hersteld en werd in zowel artikel 3 als in artikel 4 gesproken over
“arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding.”
Het begrip arbeidsverhouding – sinds 1998 dus arbeidsbetrekking – wordt in de
46
artikelen 7:662 e.v. BW niet gehanteerd. Van Straalen stelt dat, omdat bij de
totstandkoming van de Richtlijn geen aandacht was besteed aan de vraag wie onder
de werkingssfeer van de Richtlijn viel, onzeker is wat de Europese wetgever met de
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Waarom het begrip arbeidsverhouding werd vervangen door arbeidsbetrekking is mij niet
duidelijk geworden. In de Engelse versie van de Richtlijn bleef de tekst op dit punt ongewijzigd.
Zowel in Richtlijn 77/187/EEG als in Richtlijn 98/50/EG wordt gesproken over “contract of
employment” of “employment relationship”.
Destijds artikel 1639a BW (oud).
Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 6.
Zo achten Lutjens en Roché het raadselachtig hoe de wetgever uit de bewoordingen van de
Richtlijn heeft kunnen afleiden dat slechts maatregelen voor arbeidsovereenkomsten getroffen
dienen te worden. E. Lutjens en N.O.P. Roché, Pensioen en overgang van ondernemingen, Serie
Praktijkhandleidingen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986.
Voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de Raad (doc. 149/74) voor een
richtlijn tot harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van de lidstaten
betreffende het behoud van de rechten en voordelen van de werknemers bij fusies van vennootschappen, overdrachten van vestigingen en concentraties van ondernemingen.
Europees Parlement, zittingsdocumenten 1974-1975, document 385/74/rev., 11 februari 1975,
bijlage II, p. 29.
P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming (diss.
Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 14. Zo ook R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de
private en publieke sector, Deventer: Kluwer 2008, p. 60.
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begrippen arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding had beoogd. Hij acht verdedigbaar dat de Europese wetgever “een zekere harmonisatie beoogde door werknemers die naar het nationale recht van de ene lidstaat wel een arbeidsovereenkomst
hebben en deze rechtsrelatie in een andere lidstaat niet als een arbeidsovereenkomst
wordt aangemerkt, in beide gevallen in bescherming te nemen.” Van Straalen denkt
hierbij aan (statutair) bestuurders van een vennootschap of aan arbeidsverhoudingen
47
met een bijzonder karakter zoals thuiswerkers en oproepkrachten. Beltzer noemt
ook nog de opdrachtnemer die werkzaamheden verricht krachtens een opdrachtovereenkomst, die feitelijk aan de criteria van artikel 7:610 lid 1 BW voldoet en de
persoon die krachtens een managementovereenkomst werkzaamheden verricht voor
de onderneming. In al deze gevallen zal bij de beantwoording van de vraag of de in de
overgaande onderneming werkzame statutair bestuurder, thuiswerker, oproepkracht
of opdrachtnemer overgaat, krachtens de artikelen 7:662 e.v. BW, beoordeeld moeten
worden of zijn relatie met de vervreemder als een arbeidsovereenkomst in de zin
48
van artikel 7:610 lid 1 BW moet worden beschouwd. Dit sluit aan bij de mededelingen van de regering in verband met de wetswijziging in 2002. Bij die gelegenheid
deelde de regering mee dat het woord arbeidsbetrekking een functie vervult voor die
lidstaten, die niet een “gesloten systeem van overeenkomsten tot het verrichten van
arbeid” hebben en waar bepaalde verhoudingen die wel onder het reguliere arbeids49
recht vallen niet als arbeidsovereenkomst worden beschouwd. Hierbij kon volgens de
regering worden gedacht aan uitzendarbeid. De toevoeging arbeidsbetrekking zou dan
voor Nederland overbodig zijn omdat de uitzendwerknemer op grond van artikel 7:690
BW een arbeidsovereenkomst heeft met het uitzendbureau. Ik vraag mij echter af of het
begrip arbeidsbetrekking – los van de betekenis die het Hof van Justitie hieraan heeft
gegeven in het hierna in paragraaf 5.10 besproken Albron-arrest – wel zo overbodig is
op grond van de Nederlandse arbeidswetgeving. Mijns inziens is eveneens denkbaar
dat het gebruik van deze twee begrippen impliceert dat de Richtlijn niet alleen van
toepassing is op werknemers met een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW,
maar bijvoorbeeld eveneens op personen met een daarmee in artikel 1 BBA 1945
50
gelijkgestelde arbeidsverhouding.
5.5.1

Het Hof van Justitie en het werknemersbegrip

Het Hof van Justitie heeft zich enkele malen uitgelaten over wat voor de toepassing
van de Richtlijn onder een werknemer, en dus onder een arbeidsovereenkomst of
47
48

49
50

R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector, Deventer: Kluwer 2008,
p. 61/62.
In een enkel geval werd in de lagere rechtspraak ook aan personen, die bij de vervreemder niet op
basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam waren, maar na de overgang wel op basis van een
arbeidsovereenkomst bij de verkrijger werkzaam worden, een deel van de bescherming
van artikel 7:663 BW toegekend. In een dergelijk geval oordeelde de kantonrechter te Assen in
zijn beschikking van 3 april 2007 (LJN: BA2380) dat, hoewel geen sprake was geweest van een van
rechtswege overgaan van rechten en verplichtingen ex artikel 7:663 BW, op grond van de
redelijkheid en billijkheid bij de berekening van de ontbindingsvergoeding een deel van het
werkzaam verleden van de werknemer bij de vervreemder in aanmerking diende te worden
genomen bij het bepalen van de hoogte van de ontbindingsvergoeding.
Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 5/6.
Is dit het geval, dan is de Richtlijn op dit punt niet juist, althans niet volledig, geïmplementeerd.
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arbeidsverhouding moet worden verstaan. In het arrest Wendelboe van 7 februari
51
1985 oordeelde het Hof van Justitie dat de Richtlijn “enkel ziet op de rechten en
verplichtingen ten aanzien van werknemers wier arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding op het tijdstip van de overgang nog bestaat, en niet op die ten aanzien van
werknemers wier dienstbetrekking bij de betrokken onderneming op het tijdstip van
52
de overgang was beëindigd.” In het arrest Mikkelsen van 11 juli 1985 herhaalde het
Hof van Justitie dat de Richtlijn uitsluitend van toepassing is indien de arbeidsovereenkomst bestaat op het tijdstip van de overgang. Het Hof van Justitie overwoog
voorts dat het doel van de Richtlijn is het “zoveel mogelijk veilig te stellen, dat de
arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding ongewijzigd met de verkrijger wordt
voortgezet, teneinde aldus te verhinderen, dat de bij de overgang van de onderneming betrokken werknemers uitsluitend tengevolge van deze overgang in een minder
gunstige positie zouden komen te verkeren.” Het Hof van Justitie benadrukte daarbij
dat met de Richtlijn niet wordt beoogd een uniforme bescherming voor alle lidstaten
in te voeren op basis van communautaire criteria en de Richtlijn om die reden
uitsluitend van toepassing is op de persoon die uit hoofde van de wetgeving van
de betrokken lidstaat op enigerlei wijze als werknemer bescherming geniet. In dat
geval waarborgt de richtlijn, in de woorden van het Hof van Justitie, “dat hun uit de
arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding voortvloeiende rechten niet als gevolg
van de overgang van de onderneming verminderen.” Met de Richtlijn wordt dus de
bescherming die de werknemer op grond van de nationale wetgeving geniet,
uitgebreid tot het geval van een overgang van de onderneming.
5.5.2

De werknemer die weigert over te gaan en de informatieplicht
van de vervreemder

De uit de arbeidsovereenkomst van de in de onderneming werkzame werknemer
voortvloeiende rechten en verplichtingen jegens de werkgever gaan van rechtswege
over naar de verkrijger van de onderneming. Weigert de betrokken werknemer in
dienst te treden bij de vervreemder, dan eindigt zijn arbeidsovereenkomst met de
53
vervreemder van rechtswege op het tijdstip van de overgang van de onderneming.
Wanneer de werknemer zèlf na de overgang zijn dienstbetrekking uit eigener beweging niet voortzet, is de door de Richtlijn beoogde bescherming niet nodig, zo
oordeelde het Hof van Justitie in het hiervoor aangehaalde arrest Mikkelsen. De
weigering van de werknemer over te gaan naar de verkrijger moet wel geschieden in
een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer, aldus de Hoge Raad
54
in het arrest Veenendaal/Van Vuuren. In dat verband rust op de vervreemdende
werkgever de verplichting de werknemer te informeren over zijn rechtspositie en
over de gevolgen van het al dan niet overgaan van de arbeidsovereenkomst op grond
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HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 901 (Wendelboe e.a./faillissementsboedel van L.J. Music ApS).
HvJ EG 11 juli 1985, NJ 1988, 907 (Foreningen af Arbejdsledere i Danmark als gemachtigde van
Mikkelsen/Danmols Inventar A/S).
Zie HvJ EG 11 juli 1985, NJ 1988, 907 m.nt. Stein (Foreningen af Arbejdsledere i Danmark als
gemachtigde van Mikkelsen/Danmols Inventar A/S) en HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 240 m.nt. Stein
(Boode/Hoheisel).
HR 26 mei 2000, NJ 2000, 566 m.nt. Stein en JAR 2000/152 (Veenendaal/Van Vuuren B.V.).
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55

van artikel 7:663 BW. Deze informatieverplichting geldt eveneens in situaties
waarin bij overgang van onderneming gewijzigde arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen met de werknemer en waarin de vervreemder de werknemer aanbiedt
56
na de overgang bij hem in dienst te blijven. In het arrest Bos/Pax van 26 juni 2009
heeft de Hoge Raad de aard en omvang van die informatieverplichting uitgewerkt. In
dit arrest besteedde Sara Lee/DE International haar logistieke werkzaamheden uit aan
Pax Integrated Logistics B.V. Daarbij kwamen partijen overeen dat de logistiek
medewerkers van Sara Lee de logistieke werkzaamheden zouden blijven verrichten
bij Sara Lee zonder in dienst te treden bij Pax. In plaats daarvan zouden zij in dienst
treden bij een dochtermaatschappij van Sara Lee, Detrex B.V. Detrex zou hen op haar
beurt ter beschikking stellen aan Pax en uiteindelijk zou Pax hen weer detacheren bij
Sara Lee. Sara Lee bracht haar logistiek medewerkers in een brief op de hoogte van de
uitbesteding van de logistieke werkzaamheden, deelde hun mee dat zij in dat kader in
dienst zouden treden bij Detrex en vroeg hun de brief voor akkoord te retourneren.
Aldus geschiedde. Hoewel de werknemers akkoord gingen met hun indiensttreding
bij Detrex en zij daardoor niet op grond van artikel 7:663 BW overgingen naar Pax,
oordeelde de Hoge Raad dat de hele gang van zaken rond de uitbesteding van de
logistieke werkzaamheden in feite wel strekte tot overgang van de arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 7:663 BW. Daarbij achtte de Hoge Raad essentieel dat de
werknemers op initiatief van Sara Lee akkoord gingen met hun indiensttreding bij
Detrex. Naar het oordeel van de Hoge Raad deed het door de werknemers akkoord
gaan met hun uitdiensttreding bij Sara Lee en hun gelijktijdige indiensttreding
bij Detrex niet af aan hun indiensttreding van rechtswege bij Pax op grond van
artikel 7:663 BW, omdat deze akkoordverklaring niet als een ondubbelzinnig afstand
doen van de bescherming van artikel 7:663 BW kon worden beschouwd. Mede gelet
op de eisen van goed werkgeverschap had Sara Lee de werknemers naar het oordeel
van de Hoge Raad “voldoende opening van zaken en duidelijkheid over de te maken
keuzes (moeten) verschaffen, en volledige voorlichting (moeten) geven omtrent hun
rechtspositie, om te waarborgen dat werknemers (…), die werden geconfronteerd
met overgang van de onderneming waarbij zij werkzaam zijn, hun eventuele beslissing om afstand te doen van de hun door art. 7:663 geboden bescherming, volledig
geïnformeerd konden nemen.”
5.5.3

Het werknemersbegrip bij de overgang van een onderdeel van de
onderneming

Ingeval niet de gehele onderneming, maar slechts een deel van de onderneming, of
één van de ondernemingen van de vervreemder overgaat, gaan de werknemers over
die werkzaam zijn bij (dat deel van) die onderneming. Daarbij is niet van belang dat
de werknemer tevens organisatorisch is ingedeeld bij dat deel van de onderneming.
Of de werknemer overgaat, hangt in deze situatie af van het antwoord op de vraag of
de werknemer feitelijk en blijvend is tewerkgesteld bij het overgaande deel van de
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HR 26 oktober 2007, JAR 2007/285 (Rabobank/Allard).
HR 26 juni 2009, NJ 2011, 154 m.nt. Verhulp, JAR 2009/183 en JIN 2009/571 m.nt. Zwemmer (Bos/
Pax Integrated Logistics B.V.).
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onderneming. In het arrest Botzen van 7 februari 1985 sprak het Hof van Justitie
zich uit over de wijze waarop de Richtlijn moet worden toegepast in de situatie dat de
vervreemder niet zijn gehele, maar een (onder)deel van zijn onderneming overdraagt.
In de zaak die de aanleiding vormde voor dit arrest, waren de ondernemingsactiviteiten van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij Heijplaat B.V. (hierna:
58
RDM-oud) ondergebracht in vijf afdelingen. De overheaddiensten ten behoeve van
deze afdelingen waren ondergebracht in algemene stafafdelingen. Op 7 april 1983
nam RDM-nieuw drieëneenhalve afdeling alsmede ongeveer de helft van de bij de
59
stafafdelingen werkzame werknemers over. Botzen c.s. waren niet uitsluitend
werkzaam bij de aan RDM-nieuw overgedragen afdelingen, maar waren ingedeeld
bij de algemene afdelingen van waaruit zij tevens werkzaamheden verrichtten ten
behoeve van de bij RDM-oud achtergebleven afdelingen. Botzen c.s. stelden zich op
het standpunt dat hun arbeidsovereenkomsten van rechtswege per 7 april 1983
waren overgegaan naar RDM-nieuw. Tegenover het Hof van Justitie stelde RDMnieuw dat “de overgang van de arbeidsverhouding enkel betrekking heeft op de
werknemers die volledig dan wel nagenoeg volledig werkzaam zijn ten behoeve van
het overgedragen onderdeel van de onderneming, en niet op werknemers met
deeltaken ten aanzien van verschillende vestigingen of onderdelen, dan wel op
werknemers die ten behoeve van meer vestigingen of onderdelen werkzaam zijn,
doch tot de achterblijvende stafafdelingen behoren.” Het Hof van Justitie ging daar
niet in mee en bevestigde dat voor de overgang van de arbeidsovereenkomst enkel
beslissend is of de afdeling waarbij de werknemers waren aangesteld, en die het
organisatorisch kader vormde waarbinnen de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd, al dan niet wordt overgedragen. Naar het oordeel van het Hof van Justitie wordt
de arbeidsovereenkomst in hoofdzaak gekenmerkt door de band tussen de werknemer en het onderdeel van de onderneming of vestiging waarbij hij voor de
uitoefening van zijn taak is aangesteld. Om te beoordelen of de arbeidsovereenkomst
overgaat bij overgang van onderneming kan dus worden volstaan met vast te stellen bij
welk onderdeel van de onderneming of de vestiging de betrokken werknemer was
aangesteld. Hiermee bedoelt het Hof van Justitie dat bij de overgang van een onderdeel
van de onderneming uitsluitend de werknemers die feitelijk werkzaam zijn bij het
60
betreffende onderdeel, van rechtswege overgaan. Dat kan tot onduidelijkheid leiden
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HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 m.nt. Stein (Botzen e.a./Rotterdamsche Droogdokmaatschappij.
RDM-oud maakte op haar beurt als dochtermaatschappij onderdeel uit van het RSV-concern.
RDM-oud was op 6 april 1983 in staat van faillissement verklaard en in het kader van een
doorstartoperatie was enkele dagen daarvoor op 30 maart 1983 de Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij B.V. (RDM-nieuw) opgericht. In deze procedure had de kantonrechter het Hof
van Justitie tevens gevraagd of de Richtlijn van toepassing is in de situatie waarin de vervreemder
in staat van faillissement is verklaard. Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag ontkennend
in zijn eveneens op 7 februari 1985 gewezen arrest, met dien verstande dat de Richtlijn wel van
toepassing was in geval van een overgang van een onderneming in het kader van een procedure
van het type surseance van betaling. Zie HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 900 (Abels/Bestuur van de
Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie).
In r.o. 10 van zijn hierna genoemde arrest van 25 juli 1991, NJ 1994, 168 (d’Urso e.a./Ercole Marelli
Elettromeccanica Generale SpA (onder bijzonder bewind) e.a.) sprak het Hof van Justitie in dit
kader over “werknemers die voor het vervullen van hun taak tewerk zijn gesteld bij het overgedragen gedeelte van de onderneming of vestiging.”
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wanneer de werknemer gedeeltelijk werkzaam is bij het overgaande onderdeel. In
deze situatie acht ik op grond van het doel van de Richtlijn – de werknemer beschermen tegen het verlies van zijn baan als gevolg van overgang van onderneming –
verdedigbaar dat de (gehele) arbeidsovereenkomst van de werknemer die voor meer
dan 50% van de arbeidsduur werkzaam is bij het overgaande onderdeel, van rechtswege mee overgaat ex artikel 7:663 BW. Wanneer de overgang van de arbeidsovereenkomst in deze situatie niet gekoppeld zou worden aan het merendeel van de
feitelijke arbeid van de werknemer, zou hij als gevolg van de overgang van het
onderdeel het merendeel van zijn feitelijke arbeid verliezen. Dit zal waarschijnlijk
leiden tot de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst door de vervreemder. De
problematiek van de gedeeltelijk in het overgaande onderdeel van de onderneming
werkzame werknemer vormt naar mijn mening een argument voor het in de artikelen
7:662 e.v. BW opnemen van een Nederlandse variant van het in het Duitsland geldende
61
“Widerspruchsrecht” van de werknemer bij overgang van onderneming. De werknemer zou dan in een situatie als deze de keuze hebben tussen in dienst blijven bij de
vervreemder en overgaan naar de verkrijger.
Bestaat de overgaande onderneming uit een (niet eenmalige) opdracht die voortaan
door een andere opdrachtnemer wordt uitgevoerd, dan gaan – wanneer sprake is van
overgang van onderneming – uitsluitend de door de voormalige opdrachtnemer op
die opdracht aangestelde werknemers over ex artikel 7:663 BW. Werknemers die
door de oude opdrachtnemer om niet met de overgang van de opdracht verband
houdende redenen zijn geschorst – en daarmee van de opdracht zijn gehaald – zonder
dat uitzicht op terugkeer bestaat, gaan niet over, zo oordeelde de Hoge Raad in zijn
62
arrest van 11 februari 2005. De Hoge Raad overwoog dat de werknemer die zonder
enig vooruitzicht op terugkeer in zijn oude functie was geschorst “daardoor niet
langer deel uit(maakt) van de als economische eenheid te beschouwen groep van
werknemers, die, speciaal daartoe ingezet door de oude ondernemer, duurzaam, dat
wil zeggen: met een zekere continuïteit, een gemeenschappelijke activiteit verrichtten.” Dit betekent niet dat uitsluitend de werknemers overgaan die ten tijde van de
overgang feitelijk werkzaam zijn bij de overgegane onderneming. De werknemer die
ten tijde van de overgang ziek is (of tijdelijk op non-actief is gesteld), gaat gewoon
over op grond van artikel 7:663 BW. Het stellen van de eis dat de werknemer ten tijde
van de overgang tevens feitelijk in de onderneming werkzaam moet zijn, zou de door
de Richtlijn beoogde bescherming te zeer inperken, zo overwoog het Hof te Amster63
dam in zijn arrest van 22 februari 2007.
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Onder andere Beltzer heeft eerder gepleit voor een Nederlandse variant van het Duitse Widerspruchsrecht. Hij acht het meer in lijn met bepalingen in internationale verdragen en artikel 19 lid 3
van de Grondwet waarin het recht op vrije arbeidskeuze van de werknemer is neergelegd, dat de
werknemer die niet mee over wil gaan omdat de overgang zou leiden tot een wijziging van
omstandigheden in zijn nadeel, na de overgang in dienst blijft van de vervreemder. De vervreemder
moet dan in overleg met de werknemer tot een oplossing komen. R.M. Beltzer, Overgang van
onderneming in de private en publieke sector, Deventer: Kluwer 2008, p. 82-85.
HR 11 februari 2005, JAR 2005/67. (Memedovic/Asito Rotterdam Rijnmond B.V.).
Hof Amsterdam 22 februari 2007, JAR 2007/105. Zie ook Hof ’s-Gravenhage 16 juni 2009, LJN:
BJ3497.
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Gaat de gehele onderneming van de vervreemder over naar de verkrijger (en blijven
geen ondernemingsactiviteiten achter bij de vervreemder), dan gaan alle werknemers
van rechtswege over naar de verkrijger. Het Hof van Justitie bevestigde dit in zijn
64
arrest d’Urso van 25 juli 1991. In de zaak die de aanleiding vormde van dit arrest
droeg een onder bewind staande Italiaanse rechtspersoon de gehele onderneming
over aan een andere, in dat kader opgerichte, rechtspersoon. Die nieuwe (verkrijgende) rechtspersoon nam echter slechts 940 van de 1458 werknemers over. Het Hof
van Justitie werd onder meer gevraagd of de Richtlijn zo dient te worden uitgelegd dat
alle arbeidsovereenkomsten (of -verhoudingen) die op het tijdstip van de overgang
bestaan tussen de vervreemder en de werknemers van die onderneming, door het
enkele feit van de overgang van rechtswege worden overgedragen op de verkrijger.
Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag bevestigend en oordeelde dat artikel 3
lid 1 van de Richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat alle arbeidsovereenkomsten
of arbeidsverhoudingen die op het tijdstip van overgang van een onderneming tussen
de vervreemder en de werknemers van de overgedragen onderneming bestaan, door
het enkele feit van de overgang van rechtswege worden overgedragen op de
verkrijger. In geval van de overgang van een onderdeel van een onderneming gaan,
zo overwoog het Hof van Justitie onder verwijzing naar het arrest Botzen, uitsluitend
de arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen over van de werknemers “die
voor het vervullen van hun taak tewerk zijn gesteld bij het overgedragen gedeelte van
de onderneming of vestiging.” Dat met deze overgang van rechtswege inbreuk wordt
gemaakt op de ondernemingsvrijheid is naar het oordeel van het Hof van Justitie
inherent aan de Richtlijn. “Deze beoogt immers de uit arbeidsovereenkomsten of
-verhoudingen voortvloeiende verplichtingen in het belang van de werknemers op de
verkrijger over te dragen.”
5.6

Uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen

De rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voortvloeien uit de op het
tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten of arbeidsbetrekkingen
gaan van rechtswege over op de verkrijger, zo is bepaald in artikel 3 lid 1 van de
Richtlijn. Zowel in de Richtlijn als in artikel 7:663 BW wordt gesproken over uit de
arbeidsovereenkomst (of arbeidsbetrekking) voortvloeiende rechten en verplichtingen en niet van de overgang van de arbeidsovereenkomst. Een onderscheid tussen
al dan niet als arbeidsvoorwaarden aan te duiden wezenlijke en minder wezenlijke
aspecten van de arbeidsovereenkomst wordt noch in de Richtlijn, noch in
artikel 7:663 BW gemaakt. Daardoor is sprake van een alomvattende overgang van
uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen. De verkrijger
treedt op het moment van overgang in alle schriftelijke en mondelinge overeengekomen, uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of
65
deze rechten voor of na de overgang (zijn) ontstaan of opeisbaar (zijn) (ge)worden.
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HvJ EG 25 juli 1991, NJ 1994, 168 (d’Urso e.a./Ercole Marelli Elettromeccanica Generale SpA (onder
bijzonder bewind) e.a.).
Zie HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 900 (Abels/Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de
Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie).
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Hij wordt bijvoorbeeld aansprakelijk voor (niet door de vervreemder betaald)
achterstallig loon en (mondelinge) door de vervreemder toegekende vakantie/ver66
lofperioden of salarisverhogingen. De door de overgaande werknemer met de
vervreemder gesloten arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd gelden na de
overgang als gesloten met de verkrijger bij de toepassing van de ketenregeling van
67
artikel 7:668a lid 1 BW. Wanneer de werknemer als gevolg van zijn werkzaamheden
bij de vervreemdende werkgever ziek wordt, is de verkrijgende werkgever aansprakelijk. Anderzijds gaan eveneens alle verplichtingen van de werknemer mee over.
Hierbij kan met name gedacht worden aan door de vervreemder met de werknemer
overeengekomen bijzondere bedingen waarvan het concurrentiebeding het belang68
rijkste is. Artikel 7:663 BW geldt alleen voor rechten en verplichtingen die op het
tijdstip van de overgang van de onderneming voortvloeien uit dan nog niet ge69
ëindigde arbeidsovereenkomsten. De rechten uit bijvoorbeeld een concurrentiebeding in een reeds voor de overgang van de onderneming geëindigde
70
arbeidsovereenkomst gaan dus niet over op de verkrijger.
Artikel 7:663 BW beoogt geen inbreuk te maken op de onderlinge verhouding tussen
de vervreemder en de verkrijger ten aanzien van de aansprakelijkheid voor uit de
arbeidsovereenkomst van de overgegane werknemer voortvloeiende verplichtingen.
Dat betekent dat de verkrijger regres kan nemen op de vervreemder indien hij aan de
werknemer een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichting nakwam
waarvoor de vervreemder vóór de overgang jegens de werknemer aansprakelijk en
71
draagplichtig was.
In artikel 3 lid 3 van de Richtlijn zijn speciale regels opgenomen met betrekking tot de
overgang van in collectieve (arbeids)overeenkomsten vastgelegde arbeidsvoorwaarden en van pensioenregelingen. Deze regels bespreek ik in de hiernavolgende
paragrafen nadat ik eerst stil heb gestaan bij het al dan niet overgaan van de door
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M.J. van Vliet, Overgang van een onderneming, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 103.
De verkrijger geldt dus niet als opvolgende werkgever ex artikel 7:668 lid 2 BW. Vgl. Ktr.
Leeuwarden 10 februari 2009, LJN: BI9318. Zie ook W.H.A.C.M. Bouwens, Kettingrelaties, SMA
1999/1, p. 12.
In zijn arrest van 23 oktober 1987, NJ 1988, 235 (Ibes/Atmos B.V.) bevestigde de Hoge Raad dat het
met de vervreemder overeengekomen concurrentiebeding op grond van artikel 7:663 BW van
rechtswege overgaat op de verkrijger. Zie hierover meer: P.W. van Straalen, Behoud van rechten
van werknemers bij overgang van onderneming (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 141144 en R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector, Deventer: Kluwer
2008, p. 109-116. Van Straalen en Beltzer wijzen er onder verwijzing naar de arresten van de Hoge
Raad van 9 maart 1979, NJ 1979, 467 (Makelaarskantoor Brabant B.V./Van Uffelen) (en van 5 januari
2007, JAR 2007/37 en 38) op dat het concurrentiebeding, hoewel dit van rechtswege overgaat op
grond van artikel 7:663 BW, toch als gevolg van de overgang kan komen te vervallen wanneer het,
vanwege de ingrijpende wijziging die de overgang voor de arbeidsovereenkomst meebrengt
aanzienlijk zwaarder op de werknemer gaat drukken.
Zie artikel 3 lid 1 van de Richtlijn en HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 901 (Wendelboe e.a./
faillissementsboedel van L.J. Music ApS) en HvJ EG 25 juli 1991, NJ 1994, 168 (d’Urso e.a./Ercole
Marelli Elettromeccanica Generale SpA (onder bijzonder bewind) e.a.).
Zie HR 20 april 1990, NJ 1990, 729.
Vgl. Rb. Zwolle 19 oktober 2011, LJN: BU5790.
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de werknemer met zijn arbeidsverleden bij de vervreemder opgebouwde anciënniteit, de overgang van (specifiek aan de aard van het bedrijf van de vervreemder
gebonden) collectieve (arbeidsvoorwaarden)regelingen en de aanspraken van derden
op grond van de arbeidsovereenkomst (UWV en Belastingdienst).
5.6.1

Anciënniteit

De duur van de arbeidsovereenkomst is van belang bij de opbouw van ontslagbescherming door de werknemer, de hoogte van de ontslagvergoeding en bij het in aanmerking komen voor een salaristrap of salarisschaal in een cao. Vormt deze anciënniteit
een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiend recht in de zin van artikel 7:663 BW dat
van rechtswege mee overgaat naar de verkrijger bij overgang van onderneming? Bij
gebreke aan een op iets anders duidende bepaling in de Richtlijn en in de artikelen
7:662 e.v. BW, werd sinds de implementatie van de Richtlijn in het BW algemeen
aangenomen dat ook de rechten verbonden aan de door de werknemer bij de
72
vervreemder opgebouwde anciënniteit mee overgingen naar de verkrijger. In het
73
arrest Collino en Chiappero heeft het Hof van Justitie hierin echter enige nuanceringen aangebracht. In dit arrest legde de Italiaanse rechter prejudiciële vragen voor
aan het Hof van Justitie naar aanleiding van de privatisering van een overheidsdienst
die belast was met het beheer van telecommunicatievoorzieningen. Het Hof van
Justitie werd gevraagd of artikel 3 lid 1 van de Richtlijn zo moest worden uitgelegd
“dat de verkrijger bij de berekening van de financiële rechten die bij hem aan de
anciënniteit van de werknemer worden verbonden, zoals een vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of salarisverhogingen, alle jaren moet meetellen die
het overgedragen personeel, zowel in dienst bij hemzelf als bij de vervreemder, heeft
vervuld.” Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag bevestigend, maar overwoog
daarbij dat de anciënniteit die de overgegane werknemers bij hun oude werkgever
hebben opgebouwd, op zich geen recht is dat overgaat en bij de verkrijger geldend kan
worden gemaakt. Nu echter de anciënniteit medebepalend is voor bepaalde financiële
rechten van de werknemers en, zo overwoog het Hof van Justitie, deze financiële
rechten krachtens artikel 3 van de Richtlijn overgaan, dient de verkrijger deze
financiële rechten “al naar het geval” op dezelfde voet als de vervreemder te handhaven. Dat betekende in dit arrest dat de verkrijger bij de berekening van de rechten
van financiële aard, zoals een ontslagvergoeding, of aan het aantal dienstjaren gekoppelde salarisverhogingen, gehouden was de dienstjaren die de overgegane werknemers bij de vervreemder hadden vervuld, mee te tellen. Het Hof van Justitie
benadrukte dat deze dienstjaren alleen hoeven te worden meegeteld door de verkrijger
indien deze dienstjaren (in het geval de werknemer nog steeds in dienst zou zijn
geweest van de vervreemder) ook door de vervreemder in aanmerking hadden moeten
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W.J.P.M. Fase, De wet overgang van ondernemingen en de rechtspositie van de betrokken
werknemers, SMA 1983/6, p. 355, H. Pasman, Rechtspositie werknemers bij overgang van een
onderneming, in: H. Pasman, G.M.F. Snijders, W.J.M. Van Andel (red.), Overnemen, een hele
onderneming, Deventer: Kluwer 1998, p. 29 en R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de
private en publieke sector (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2000, p. 67-69.
HvJ EG 14 september 2000, JAR 2000/225 (Collino en Chiappero/Telecom Italia SpA).
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worden genomen op grond van de arbeidsovereenkomst met de werknemer en
overeenkomstig de in dat kader overeengekomen voorwaarden.
Het Hof van Justitie herhaalde zijn overwegingen uit het arrest Collino en Chiappero
74
in het Scattolon-arrest van 6 september 2011. In dit arrest was de cao van de
verkrijger na de overgang onmiddellijk van toepassing geworden op de overgegane
werknemers. In deze cao was anders dan in de cao van de vervreemder, de bezoldiging van de werknemers voornamelijk gebaseerd op de anciënniteit van de werknemer. Het Hof van Justitie achtte het door de verkrijger niet erkennen van de door de
overgegane werknemers bij de vervreemder opgebouwde anciënniteit bij het toepassen van de cao in strijd met artikel 3 van de Richtlijn. Naar het oordeel van het Hof
van Justitie moet de verkrijger bij de toepassing van een bij hem geldende cao de door
de werknemer bij de vervreemder opgebouwde anciënniteit in acht nemen wanneer
(i) in de cao van de verkrijger de voorwaarden voor de beloning van een werknemer in
een vergelijkbare functie voornamelijk zijn gekoppeld aan de anciënniteit en (ii) de
overgaande werknemer in vergelijking met zijn salaris onmiddellijk voorafgaande
aan de overgang een wezenlijk salarisverlies zou lijden wanneer bij de bepaling van
zijn aanvankelijke salaristrap bij de verkrijger geen rekening zou worden gehouden
met de bij de vervreemder opgebouwde anciënniteit.
De door de werknemer bij de vervreemder opgebouwde anciënniteit kan dus
niet onverkort geldend worden gemaakt tegenover de verkrijger op grond van
artikel 7:663 BW. Ik kan de door het Hof van Justitie gestelde beperkingen aan de
overgang van de anciënniteit van de werknemer moeilijk rijmen met het doel van de
in de Richtlijn beoogde bescherming. Het doel van de Richtlijn is te bewerkstelligen
dat een verandering van de ondernemer of exploitant van de onderneming geen
nadelige gevolgen heeft voor de positie van de bij de onderneming werkzame
(overgaande) werknemer. Van dergelijke nadelige gevolgen is sprake wanneer de
werknemer door de overgang sneller in aanmerking komt voor ontslag omdat bij de
berekening van de ontslagvolgorde in zijn geval wordt aangeknoopt bij het tijdstip
van de overgang van zijn arbeidsovereenkomst in plaats van bij de datum waarop hij
75
destijds bij de vervreemder in dienst trad. Werknemers die reeds voor de overgang
in dienst waren bij de verkrijger verkeren daarmee dus in een gunstigere positie dan
76
de overgegane werknemers. Als het ‘ontzien’ van de werknemers die voor de
overgang reeds in dienst waren bij de verkrijger al een rechtvaardiging zou zijn
voor het niet mee overgaan van de anciënniteit als zodanig, maar slechts in financiële
zin, dan ontbreekt daarvoor elk aanknopingspunt in de Richtlijn. Bovendien werd in
77
het uit het voorstel voor de Derde EEG-richtlijn gelichte artikel 30, dat de basis
vormde van de latere Richtlijn, bepaald dat de werknemer na de overgang de door
hem opgebouwde anciënniteit behield en de rechtsgevolgen van deze anciënniteit
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HvJ EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. Mok en JAR 2011/262 m.nt. Haanappel-van der Burg
(Scattolon/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
Zie bijvoorbeeld Ktr. Groningen 17 februari 2004, LJN: AO6504.
Zij het dat zij niet beschermd worden tegen ontslag wegens overgang van onderneming
(artikel 7:670 lid 8 BW).
Zie paragraaf 5.2.
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werden bepaald door de arbeidsovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde
78
wet- en regelgeving. Een onderscheid tussen de opgebouwde anciënniteit en de
daarop gebaseerde financiële rechten werd destijds dus niet gemaakt. Ik acht aannemelijk dat deze bepaling niet werd overgenomen in de Richtlijn van 14 februari
1977 omdat daarin, anders dan in de Derde EEG-richtlijn, het (lidstaat)grensoverschrijdende aspect niet specifiek aan de orde was. Met het oog op de situatie
dat de werknemer na de juridische fusie in een ander land zou gaan werken dan waar
hij voor de fusie werkzaam was en waar andere regels zouden gelden wat de opbouw
van de anciënniteit betreft, werd in dit artikel 30 uit het voorstel voor de Derde EEGrichtlijn benadrukt dat dit geen gevolgen zou hebben voor de door de werknemer
79
opgebouwde anciënniteit.
Het oordeel van het Hof, dat uitsluitend de aan de door de werknemer opgebouwde
anciënniteit verbonden financiële rechten overgaan, kan tot nadelige gevolgen leiden
voor zowel de overgegane werknemers als voor de werknemers die voor de overgang
reeds in dienst waren van de verkrijger. Waren de overgegane werknemers veel
langer in dienst van de vervreemder dan de werknemers van de verkrijger in dienst
zijn van de verkrijger, dan komen de overgegane werknemers bij een collectief
ontslag weliswaar sneller in aanmerking voor ontslag, maar zou de verkrijger bij de
berekening van de ontslagvergoedingen van deze werknemers wel rekening moeten
houden met de dienstjaren bij de vervreemder. De verplichting tot het betalen van de
hieraan verbonden hogere ontslagvergoedingen zou de verkrijger dan van reorganisatie van de onderneming kunnen weerhouden, hetgeen een bedreiging zou kunnen
80
vormen voor het voortbestaan van de onderneming als zodanig. Wellicht heeft het
UWV WERKbedrijf op deze grond ervoor gekozen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel uit artikel 4:2 Ontslagbesluit de door de werknemer opgebouwde
dienstjaren bij de vervreemder wel mee te tellen bij de bepaling van de duur van het
81
dienstverband bij de verkrijger.
Naar aanleiding van de arresten Collino en Chiappero en Scattolon vraag ik mij voorts
af welke consequenties de overgang van de arbeidsovereenkomst heeft voor de door
de werkgever in acht te nemen opzegtermijn indien bij de vervreemder de wettelijke
opzegtermijn van artikel 7:672 lid 2 BW gold. Wordt deze vanaf het moment van
overgang weer één maand voor beide partijen en ontvangt de werknemer dan bij
opzegging door de verkrijger het loon over het verschil tussen de vóór de overgang en
de ná de overgang voor de werkgever geldende opzegtermijn? Ik meen van niet. Ik
beantwoord het tweede deel van deze vraag ontkennend omdat de opzegtermijn niet
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Artikel 30 lid 1 van het voorstel voor de Derde EEG-richtlijn bepaalde hierover het volgende: “De
werknemer behoudt ten opzichte van de overnemende vennootschap de in dienst van de overgenomen vennootschap verworven anciënniteit; de rechtsgevolgen van deze anciënniteit worden
bepaald door de arbeidsovereenkomst en de op deze overeenkomst toepasselijke wet.”
Ik leid dit af uit lid 2 en lid 3 van dit artikel 30, waarin bepalingen waren opgenomen die zagen op
de situatie dat de fusie als gevolg had dat de werkzaamheden van de werknemer zich naar het
buitenland verplaatsten.
R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector, Deventer: Kluwer 2008,
p. 101.
Zie Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 24-8, versie september 2012.
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kan worden aangemerkt als een aan de anciënniteit verbonden financieel recht.
Tegenover het recht op loon gedurende de opzegtermijn staat immers de verplichting
van de werknemer om de (bedongen) werkzaamheden te verrichten. Het eerste deel
van de vraag beantwoord ik eveneens ontkennend. Hoewel de duur van deze
opzegtermijn voortvloeit uit de wet, is deze opzegtermijn op het tijdstip van de
overgang – anders dan de anciënniteit in het kader van de ontslagvolgorde – een
bestaande uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichting. Daarom gaat
mijns inziens de opzegtermijn die de vervreemder vóór de overgang jegens de
werknemer in acht had moeten nemen op basis van de duur van het dienstverband
met de werknemer, volledig over op grond van artikel 7:663 BW.
5.6.2

Collectieve regelingen en bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden

De uit de arbeidsovereenkomst van de werknemer met de vervreemder voortvloeiende rechten en verplichtingen gaan over naar de verkrijger. Gevolg hiervan is dat
niet alleen de door de vervreemder met de individuele werknemer overeengekomen
arbeidsvoorwaarden overgaan, maar ook de arbeidsvoorwaarden waarop de werknemer op grond van bij de vervreemder geldende collectieve (arbeidsvoorwaarden)
regelingen aanspraak op maakte. De verkrijger moet dus na de overgang verschillende arbeidsvoorwaarden toepassen op de overgegane werknemers en op de
werknemers die voor de overgang reeds bij hem in dienst waren. De verkrijger zal
om verschillende redenen na de overgang zo snel mogelijk de arbeidsvoorwaarden
van de overgenomen werknemers en de werknemers die reeds bij hem in dienst
waren gelijk willen trekken. Het toepassen van verschillende arbeidsvoorwaarden
leidt tot hogere administratie kosten en kan, zeker wanneer de functies van overgegane werknemers en voor de overgang reeds in dienst van de verkrijger zijnde
werknemers onderling uitwisselbaar zijn, tot scheve gezichten of erger leiden. De
Richtlijn, noch artikel 7:663 BW bieden de verkrijger echter de ruimte om na de
overgang de arbeidsvoorwaarden van de overgegane werknemers en die van de op
dat moment reeds in dienst zijnde werknemers te harmoniseren. Integendeel, in het
82
arrest Daddy’s Dance Hall van 10 februari 1988 overwoog het Hof van Justitie dat de
arbeidsvoorwaarden van de werknemer niet gewijzigd mogen worden wegens de
overgang van de arbeidsovereenkomst, ook niet wanneer de werknemer zelf daarmee
instemt en wanneer de werknemer voor de nadelen van deze wijziging van zijn
arbeidsvoorwaarden wordt gecompenseerd. Dergelijke afspraken zijn dus nietig. Het
Hof van Justitie aanvaardde echter wel dat de werknemer en de verkrijger na de
overgang binnen dezelfde grenzen als waarbinnen de werknemer dat vóór de overgang
met de vervreemder had gekund, een wijziging van de arbeidsvoorwaarden overeen
kunnen komen, zij het dat de overgang van de onderneming daarvoor nooit een grond
kan zijn. Deze strikte uitleg van artikel 3 lid 1 van de Richtlijn rekte het Hof van Justitie
83
enigszins op in het arrest Martin/SBU van 6 november 2003. In de zaak die ten
grondslag lag aan de in dit arrest aan het Hof van Justitie voorgelegde prejudiciële
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HvJ EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423 (Foreningen af Arbejdsledere I Danmark/Daddy’s Dance Hall
A/S).
HvJ EG 6 november 2003, JAR 2003/297 (Martin, Daby, Willis/South Bank University).
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vragen sloten twee overgegane werknemers zich na de overgang aan bij de pensioenregeling van de verkrijger. Daarna echter vorderden deze werknemers in rechte
hun oude pensioenvoorwaarden omdat het vervroegd pensioen, dat deel uitmaakte
van de pensioenregeling van de verkrijger, voor hen minder gunstig was dan het
vervroegd pensioen uit de pensioenregeling van de vervreemder. Het Hof van Justitie
oordeelde dat wanneer de verkrijger in strijd met artikel 3 van de Richtlijn minder
gunstige pensioenvoorwaarden heeft aangeboden en de overgegane werknemers deze
hebben geaccepteerd, het aan de verkrijger is het dientengevolge door deze werkne84
mers geleden nadeel te compenseren. Stemt de werknemer in met de wijziging én
wordt hij volledig gecompenseerd, dan zijn de wijzigingsaanspraken dus niet nietig.
Bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden
Met bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden van de werknemer bedoel ik niet de
reistijd of de promotiekansen bij de vervreemder, maar de deel van de secundaire
of tertiaire arbeidsvoorwaarden uitmakende bedrijfsregelingen op grond waarvan de
werknemer bijvoorbeeld (korting op) producten van de vervreemder ontving of op
grond waarvan de werknemer (voor minder dan de marktprijs) recht had op (opties
op) aandelen bij de vervreemder. In beginsel gaan ook deze bedrijfsgebonden
arbeidsvoorwaarden over op grond van artikel 3 lid 1 van de Richtlijn. Dat kan
tot problemen leiden wanneer de verkrijger, gelet op de aard van zijn onderneming,
niet in staat is de bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden van de vervreemder na te
komen tegenover de overgegane werknemer. De verkrijger zal dan ofwel afspraken
met de vervreemder moeten maken over het na de overgang laten doorlopen van
deze arbeidsvoorwaarden, ofwel met de overgegane werknemer moeten overeenkomen dat de betrokken bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarde komt te vervallen
(en door de verkrijger wordt gecompenseerd).
Wanneer de overgegane werknemer niet instemt met het (tegen een redelijke
compensatie) komen te vervallen van een aan het bedrijf van de vervreemder
gebonden arbeidsvoorwaarde moet de verkrijger deze na de overgang blijven toepassen, ook als dit niet mogelijk zou zijn. Het Hof van Justitie heeft zich nog niet
uitgelaten over de toepassing van artikel 3 van de Richtlijn in een dergelijke situatie.
85
Van Slooten betoogt dat de verkrijger op de voet van artikel 4 van de Richtlijn
eveneens de arbeidsvoorwaarden van de overgegane werknemers eenzijdig zou
moeten kunnen wijzigen om economische, technische of organisatorische redenen.
In dat geval zou deze wijziging dan echter, evenals het op grond van artikel 4 van de
Richtlijn mogelijke ontslag van de overgegane werknemer om economische technische of organisatorische redenen, niet uitsluitend zijn grond mogen vinden in de
84
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Artikel 3 lid 3 van de Richtlijn – zie paragraaf 5.6.5 – bepaalt dat pensioenregelingen niet van
rechtswege overgaan ex artikel 3 lid 1 van de Richtlijn, behalve wanneer anders is bepaald in de
wetgeving van de Lidstaat. Hoewel het in dit arrest ging om wegens de overgang gewijzigde
pensioenvoorwaarden en niet om uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen in de zin van artikel 3 lid 1 van de Richtlijn zoals het geval was in het arrest Daddy’s
Dance Hall, speelde deze omstandigheid geen rol in de overwegingen van het Hof van Justitie.
J.M. van Slooten, Overgang van onderneming en bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden, ArbeidsRecht 2000/5, p. 13-17. Zie ook R.M. Beltzer, Harmonisatie is geen (ETO-)reden, ArbeidsRecht 2004/
3, p. 15-21.
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overgang. Van dat laatste zal altijd sprake zijn omdat de wijziging van de arbeidsvoorwaarden in verband met het feit dat de verkrijger deze niet kan toepassen altijd
86
het gevolg zal zijn van de overgang van de onderneming. Ik meen daarom dat de
oplossing ligt in een nadere uitleg door het Hof van Justitie van artikel 3 lid 1 van de
Richtlijn. Deze zou er mijns inziens op moeten neerkomen dat de verkrijger niet
verplicht is de aan het bedrijf van de vervreemder gebonden arbeidsvoorwaarden toe
te passen op de overgegane werknemer wanneer hij daar, gelet op de aard van zijn
bedrijf, niet toe in staat is en hij de overgegane werknemers een redelijke compensatie biedt voor het verlies van deze arbeidsvoorwaarden. Deze compensatie zou
kunnen bestaan uit een vergoeding in geld of uit het door de verkrijger op de
overgegane werknemers toepassen van de aan zijn eigen bedrijf gebonden secundaire
en tertiaire arbeidsvoorwaarden. In dat laatste geval zal het telkens van de aard en de
omvang van de onderneming van de verkrijger afhangen of de specifiek aan zijn
bedrijf gekoppelde arbeidsvoorwaarden compatibel zijn met die van de vervreemder.
Is dat niet het geval dan zouden de overgegane werknemers met een aanvullend
geldbedrag ineens, of door een loonsverhoging gecompenseerd kunnen worden voor
het verlies van deze arbeidsvoorwaarden. In de (lagere) rechtspraak werd in een
procedure waarin de overgegane werknemers zich tegenover de verkrijger beriepen
op een aan het bedrijf van de vervreemder gebonden arbeidsvoorwaarde geoordeeld
dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar was van de
verkrijger te verlangen dat hij deze arbeidsvoorwaarde na de overgang zou hand87
haven. Op die grond en omdat de overgegane werknemers naar het oordeel van de
rechter voldoende gecompenseerd waren voor het verlies van de aan het bedrijf van
de vervreemder gebonden arbeidsvoorwaarde, oordeelde de rechter dat de verkrijger
deze arbeidsvoorwaarde niet hoefde toe te passen op de overgegane werknemers.
5.6.3

Overgang van uit cao’s voortvloeiende rechten en verplichtingen

Artikel 3 lid 3 van de Richtlijn bepaalt dat de verkrijger na de overgang de in een
collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden handhaaft “in dezelfde
mate als in deze overeenkomst vastgesteld voor de vervreemder.” Daarmee wordt
gewaarborgd dat ondanks de overgang van de arbeidsovereenkomst op de verkrijger
alle arbeidsvoorwaarden uit de bij de vervreemder op de arbeidsovereenkomst van
86
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In de lagere jurisprudentie is een enkel voorbeeld te vinden van een beroep door de verkrijger op
artikel 4 van de Richtlijn bij de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden van de overgegane
werknemer. In de zaak waarin de kantonrechter te Deventer op 16 maart 2009 ( LJN: BH8942) vonnis
wees, betoogde de verkrijger dat een ontslag op grond van ETO-redenen bij overgang van
onderneming stand houdt mits dit niet een direct gevolg is van de overgang en analoog hieraan
kon worden geredeneerd dat een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden op grond van ETO-redenen
onder diezelfde voorwaarden ook gerechtvaardigd zou moeten zijn. De kantonrechter ging hier niet
in mee en overwoog dat uit de tweede zin van artikel 4 van de Richtlijn voor de verkrijger niet het
recht voortvloeit het rooster van de werknemer – daar ging het om in deze zaak – aan te passen. Zou
deze redenering wel worden gevolgd dan zou dit immers betekenen dat de verkrijger alle, hem (om
economische, technische of organisatorische redenen) onwelgevallige arbeidsvoorwaarden, eenzijdig zou kunnen wijzigen.
Zie Rb. ’s-Hertogenbosch (vzr.) 5 maart 2007, JAR 2007/83, in hoger beroep Hof ’s-Hertogenbosch
17 juli 2007, JAR 2007/211 en in de bodemprocedure Ktr. Amsterdam 10 november 2008, JAR 2008/
302 (ING/Astron(Donnelley)). Zie anders Ktr. Amsterdam (11 maart 1999 en) 2 november 1999, JAR
2000/1.
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toepassing zijnde cao worden gehandhaafd in overeenstemming met de wil van de
88
partijen bij die cao. Deze handhavingsverplichting van de verkrijger bestaat op
grond van de Richtlijn tot op het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt
beëindigd of afloopt, of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking
treedt of wordt toegepast. Verder geeft artikel 3 lid 3 van de Richtlijn de lidstaten de
mogelijkheid het tijdvak, waarin de vervreemder de arbeidsvoorwaarden uit een
collectieve overeenkomst dient te handhaven, tot ten minste een jaar te verkorten.
Om te bewerkstelligen dat alle in de artikelen 9 en 12 tot en met 14 van de Wet CAO en
artikel 3 Wet AVV gegeven middelen tot handhaving van de cao ook tegenover de
89
verkrijger kunnen worden ingesteld, werden ter implementatie van artikel 3 lid 3
van de Richtlijn specifieke bepalingen met betrekking tot de overgang van cao’s
90
opgenomen in de artikelen 14a en 2a van respectievelijk de Wet CAO en de Wet AVV.
Artikel 14a Wet CAO creëert een nieuwe vorm van gebondenheid aan de cao naast de
gebondenheid aan de cao op grond van artikel 9 Wet CAO en artikel 2 Wet AVV. Deze
komt erop neer dat de verkrijger de cao waaraan de vervreemder was gebonden, moet
blijven naleven tegenover de overgegane gebonden en ongebonden werknemers als
ware hij zelf aan deze cao gebonden op grond van artikel 9 Wet CAO of artikel 2 Wet
AVV. Dat laatste is niet aan de orde wanneer de cao enkel als gevolg van een
incorporatiebeding van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. In dat geval gaan
de in de arbeidsovereenkomst van de werknemer geïncorporeerde arbeidsvoorwaarden uit de cao over op grond van artikel 7:663 BW. Is de cao op basis van een
zogenoemd dynamisch incorporatiebeding geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst
van de werknemer, dan verliest dit incorporatiebeding als gevolg van de overgang zijn
91
dynamische karakter. Daardoor wordt na de overgang niet meer telkens de laatst
geldende versie van de cao geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst.
Op grond van artikel 14a lid 2 Wet CAO eindigt de verplichting van de verkrijger om
de cao van de vervreemder op de overgegane werknemer(s) toe te passen op (i) het
88
89
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HvJ EG 27 november 2008, JAR 2009/20 (Juuri/Amica Oy).
Van Straalen en Beltzer wijzen er in hun dissertaties op dat artikel 3 lid 3 van de Richtlijn
spreekt over collectieve overeenkomsten en de in deze bepaling neergelegde bescherming in de
Nederlandse wetgeving uitsluitend van toepassing is op collectieve arbeidsovereenkomsten. Naar
hun mening levert de beperking tot collectieve arbeidsovereenkomsten door de Nederlandse
wetgever echter geen problemen op, nu de op basis van andere collectieve overeenkomsten, zoals
een sociaal plan, uit de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer voortvloeiende
rechten en verplichtingen al overgaan op grond van artikel 7:663 BW. P.W. van Straalen, Behoud
van rechten van werknemers bij overgang van onderneming (diss. Groningen), Deventer: Kluwer
1999, p. 165-167 en R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector,
Deventer: Kluwer 2008, p. 118. Zie ook J. van der Hulst, Het sociaal plan (diss. Amsterdam UvA),
Deventer: Kluwer 1999, p. 109. Een aangemeld sociaal plan gaat – als cao – wel over op grond van
artikel 14a Wet CAO; zie Ktr. Alkmaar 5 november 2011, LJN: BU6807 en AR 2011/1011 en Ktr.
Alkmaar 16 november 2011, AR 2011/1012.
Zie Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 12. De regering deelde mee dat het aangewezen
leek de speciale overgangsbepalingen ten aanzien van (algemeen verbindend verklaarde) cao’s
“niet in het BW, doch in die beide deze speciale materie regelende wetten te regelen, zulks in
verband met de systematiek en het geheel van acties en rechtsgevolgen dat aan de collectieve
arbeidsovereenkomst c.q. de algemeen verbindendverklaring gebonden is.”
HvJ EG 9 maart 2006, NJ 2006, 439, JAR 2006/83 en RAR 2006, 61 (Werhof/Freeway Traffic Systems
GmbH & Co. KG).
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moment dat hij gebonden wordt aan een na de overgang tot stand gekomen cao, of
(ii) op het moment dat hij op grond van een besluit tot algemeen verbindendverklaring ex artikel 2 Wet AVV na de overgang verplicht wordt de bepalingen van
een andere cao op deze werknemers toe te passen. De verplichting van de verkrijger
tot toepassing van de cao van de vervreemder eindigt ook op het moment dat
de geldingsduur van die cao verstrijkt. Indien de vervreemder verplicht was een op
grond van artikel 2 Wet AVV algemeen verbindend verklaarde cao toe te passen,
bepaalt artikel 2a Wet AVV lid 2 net als artikel 14a Wet CAO dat deze verplichting
eindigt op het moment dat de verkrijger gebonden wordt aan een na de overgang tot
stand gekomen cao, of wanneer de verkrijger op grond van een besluit tot algemeen
verbindendverklaring ex artikel 2 Wet AVV na de overgang verplicht wordt de
bepalingen van een andere cao op deze werknemers toe te passen. Van de in artikel 3
lid 3 van de Richtlijn aan de lidstaten gegeven mogelijkheid het tijdvak waarin de
verkrijger de cao moet handhaven te verkorten tot minimaal één jaar, heeft de Nederlandse wetgever geen gebruik gemaakt omdat de looptijd van cao’s in Nederland
doorgaans niet langer dan één of twee jaar is. Een volledige vervanging van de cao
van de vervreemder door een cao van de verkrijger, zoals mogelijk op grond van artikel 3
lid 3 van de Richtlijn, is op grond van het Nederlands cao-recht praktisch niet
realiseerbaar omdat de cao nawerking heeft en de arbeidsvoorwaarden uit de cao, al
dan niet door middel van een incorporatiebeding, deel uitmaken van de individuele
92
arbeidsovereenkomst van de werknemer. Aan de verplichting van de verkrijger
meerdere cao’s toe te passen op zijn werknemers komt, afhankelijk van de gebondenheid van de overgegane werknemers en de status van de cao, slechts een einde wanneer
zij (i) instemmen met nieuwe arbeidsvoorwaarden, (ii) gebonden zijn aan een na de
overgang op de verkrijger van toepassing zijnde standaard-cao, of (iii) – tijdelijk –
wanneer de verkrijger na de overgang op grond van artikel 2 Wet AVV verplicht wordt
93
een standaard-cao op hen toe te passen.
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Als gevolg van de wijze waarop artikel 3 lid 3 van de Richtlijn in Nederland is geïmplementeerd, is
een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in die zin dat vanaf het tijdstip van overgang
uitsluitend de (op dat moment reeds geldende) cao van de verkrijger van toepassing is op de
overgaande werknemers, niet mogelijk. In andere lidstaten is dit wel mogelijk. Zie bijvoorbeeld HvJ
EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. Mok en JAR 2011/262 m.nt. Haanappel-van der Burg
(Scattolon/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). In dit arrest overwoog het Hof
van Justitie echter dat gebruikmaking van deze mogelijkheid niet als doelstelling of gevolg mag
hebben dat aan de overgegane werknemers arbeidsvoorwaarden worden opgelegd “die globaal
minder gunstig zijn dan de voorwaarden die vóór de overgang van toepassing waren.”
Voor analyses van de problemen die op grond van het Nederlandse cao-recht (kunnen) ontstaan bij
de overgang van de uit de cao voortvloeiende rechten en verplichtingen verwijs ik naar W.J.P.M.
Fase, De Wet overgang van ondernemingen en de rechtspositie van de betrokken werknemers,
SMA 1983/6, p. 346-370, M.M. Olbers, Arbeidsovereenkomst, Deventer: Kluwer (losbl.), Wet CAO,
artikel 14a, aantekening 3 tot en met 6, M.J. van Vliet, Overgang van een onderneming, Arnhem:
Gouda Quint 1994, p. 104-106, H. Pasman, Rechtspositie werknemers bij overgang van een
onderneming, in: H. Pasman, G.M.F. Snijders, W.J.M. Van Andel (red.), Overnemen, een hele
onderneming, Deventer: Kluwer 1998, p. 36/37, P.W. van Straalen, Behoud van rechten van
werknemers bij overgang van onderneming (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999,
p.172-174, A.Ph.C.M. Jaspers, De Gordiaanse knoop van samenlopende CAO’s, SR 2005/11, p. 362375, J.H. Even, Toepasselijke cao bij overgang van onderneming – 10 scenario’s, TAP Special 2009/2,
L.G. Verburg, Cao-recht: enige beschouwingen over het Nederlandse cao-recht en de richtlijn
overgang van ondernemingen, TAP 2010/3 en R.M. Beltzer, Overgang van onderneming en cao,
ARBAC/Academie voor Arbeidsrecht, juli-september 2011.
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De verplichting van de verkrijger de cao van de vervreemder toe te passen, kan tot
onduidelijkheid leiden over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden wanneer de verkrijger op het moment van de overgang reeds gebonden is aan een andere (ondernemings- of bedrijfstak-)cao. In deze situatie kan sprake zijn van botsende cao94
bepalingen. Als gevolg van de speciale overgangsbepalingen in artikel 14a Wet
CAO en artikel 2a Wet AVV in combinatie met artikel 14 Wet CAO kan de verkrijger
verplicht zijn meerdere cao’s toe te passen op zijn werknemers. Ik doel hier op de
situatie waarin de vervreemder gebonden is aan cao I en de verkrijger aan cao II en de
vraag of de overgegane werknemer, terwijl de verkrijger op grond van artikel 14a Wet
CAO cao I op hen toepast, een beroep kan doen op gunstigere bepalingen uit de bij de
95
verkrijger geldende cao II. In het hiervoor reeds aangehaalde Scattolon-arrest
overwoog het Hof van Justitie dat de Richtlijn “niet met succes (kan) worden
ingeroepen met het oog op een verbetering van de bezoldigingsvoorwaarden of van
andere arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van de overgang van een onderneming”
maar dat “deze richtlijn (er) echter uitsluitend op (ziet) te vermijden dat werknemers
uitsluitend op grond van de overgang naar een andere werkgever in een minder
gunstige positie dan voorheen terechtkomen.” Hoewel afwijking ten gunste van de
96
werknemer is toegestaan bij de toepassing van de Richtlijn, is deze onbedoelde
consequentie van de combinatie van het Nederlandse cao-recht met de Richtlijn mijns
inziens in strijd met de aan de Richtlijn ten grondslag liggende ratio. De overwegingen
van het Hof in het Scattolon-arrest, dat het niet strookt met de door de Richtlijn
beoogde bescherming wanneer de werknemer zich als gevolg van de overgang kan
beroepen op betere arbeidsvoorwaarden en dat de Richtlijn uitsluitend beoogt te
vermijden dat werknemers als gevolg van de overgang naar een andere werkgever in
een minder gunstige positie dan voorheen terechtkomen, vormen naar mijn mening
voldoende aanleiding de Wet CAO bij overgang van onderneming aldus uit te leggen
dat een beroep door de overgegane werknemer op gunstigere arbeidsvoorwaarden
uit de cao van de verkrijger niet mogelijk is, wanneer deze op grond van artikel 14a
97
Wet CAO verplicht is de cao van de vervreemder op hem toe te passen.
5.6.4

Ten tijde van de overgang aanhangige procedures

Als ten tijde van de overgang een procedure aanhangig is tussen de werknemer en
de vervreemder treedt de verkrijger op grond van artikel 7:663 BW niet van rechtswege in de plaats van de vervreemder in deze procedures. Als gevolg daarvan wordt
deze procedure na de overgang van de arbeidsovereenkomst dus voortgezet tussen de
vervreemder en diens (inmiddels) ex-werknemer. De vraag is dan of het na de overgang

94

95
96
97
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Zie HR 10 januari 2003, NJ 2003, 38 en JAR 2003/38 (Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet en ook Rb.
Amsterdam 18 september 1996, JAR 1996/228 en Ktr. Utrecht 23 juli 2008, JAR 2008/215 en RAR
2008, 143.
HvJ EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. Mok en JAR 2011/262 m.nt. Haanappel-van der Burg
(Scattolon/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
Zie artikel 8 van de Richtlijn.
Zie hierover meer uitgebreid mijn AR Updates Commentaar 2011/727, Anciënniteit, cao en overgang van onderneming: de overgaande werknemer behoudt zijn anciënniteit als deze van belang
is voor zijn bezoldiging op basis van de cao van de verkrijger en hij anders wegens de overgang een
wezenlijk salarisverlies zou lijden, www.ar-updates.nl.
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gewezen vonnis of de na de overgang uitgesproken beschikking (tevens) tegen de
verkrijger ten uitvoer kan worden gelegd.
Verzoekschriftprocedure ex artikel 7:685 BW
Indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer na de overgang wordt ontbonden
op verzoek van de verkrijger en daarbij een (schade)vergoeding ex artikel 7:685 lid 8
BW wordt toegekend aan de werknemer, is uitsluitend de verkrijger aansprakelijk
tot betaling van deze vergoeding aan de werknemer. Ten aanzien van een tijdens
de overgang aanhangige verzoekschriftprocedure ex artikel 7:685 BW oordeelde de
Hoge Raad dat de rechter de verkrijgende werkgever, in een situatie waarin de
arbeidsovereenkomst van de werknemer op grond van artikel 7:662 BW was overgegaan voordat de rechter deze in zijn beschikking ex artikel 7:685 BW had
98
ontbonden, op de voet van artikel 279 lid 1 Rv. respectievelijk artikel 361 lid 1 Rv.
99
als belanghebbende diende op te roepen. De rechter had hier het ontbindingsverzoek van de werknemer afgewezen omdat dit (alleen) was gericht tegen de
vervreemdende werkgever en niet (ook) tegen de verkrijgende werkgever. De Hoge
Raad kiest voor een praktische oplossing die zich mijns inziens verhoudt met de aard
100
en insteek van de verzoekschriftprocedure. In de verzoekschriftprocedure komt de
rechter tot een eigen beslissing op het ingediende verzoek waarbij hij alle omstandigheden kan laten meewegen, na zich door belanghebbenden – de wet spreekt hier
niet van partijen – te hebben laten informeren. Hoewel de verzoekschriftprocedure ex
artikel 7:685 BW een procedure is waarin de werkgever en de werknemer als partijen
tegenover elkaar staan in een vermogensrechtelijk geschil, is de rol van de rechter in
de verzoekschriftprocedure een andere dan in de dagvaardingsprocedure. De rechter
is minder lijdelijk waardoor werkgever en werknemer in mindere mate de mogelijk101
heid hebben de procedure te sturen.
De door de kantonrechter opgeroepen
102
verkrijger zal in staat worden gesteld te reageren op het ingediende verzoekschrift.
De kantonrechter kan er echter ook voor kiezen de verkrijger na de overgang niet als
belanghebbende op te roepen en de vervreemder (of de werknemer) niet ontvankelijk
verklaren in zijn verzoek omdat de arbeidsovereenkomst met de vervreemder op de
overgangsdatum eindigde en een arbeidsovereenkomst niet met terugwerkende
103
kracht kan worden ontbonden. In dat geval kan de verkrijger (of de werknemer)
104
opnieuw om ontbinding verzoeken.

98 Destijds artikel 429f lid 1 Rv respectievelijk 429q lid 2 Rv.
99 HR 10 september 1993, NJ 1993, 777 m.nt. Stein (Moolenbeek/Alcatel Business Systems B.V.).
100 Al zal het gelet op de stand van de ontbindingsprocedure niet in alle gevallen haalbaar zijn de
verkrijger voor het wijzen van de beschikking als belanghebbende op te roepen.
101 Vgl. A.S. Rueb, Compendium van het burgerlijk procesrecht, Achttiende druk, Deventer: Kluwer
2011, p. 5, 39-42 en 289.
102 Deze wordt gehoord (artikel 279 lid 1 jo. lid 3 Rv) en kan een verweerschrift indienen (artikel 282
lid 1 Rv).
103 Zie bijvoorbeeld Ktr. ’s-Hertogenbosch 11 december 2008, LJN: BJ4648.
104 Zoals bevestigd in de beschikking in hoger beroep van het Hof Arnhem van 25 maart 2008, JAR
2008/128. Het hof achtte in deze situatie het voor de tweede maal toewijzen van een ontbindingsverzoek niet in strijd met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Wel nam het hof op in zijn
beschikking dat betaling door de vervreemder van de aan de werknemer toegewezen ontbindingsvergoeding de verkrijger bevrijdde van haar verplichting deze te betalen aan de werknemer.
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Dagvaardingsprocedure (ex artikel 7:681 BW)
Ten aanzien van een tijdens de overgang aanhangige dagvaardingsprocedure ex
105
artikel 7:681 BW overwoog de Hoge Raad in zijn arrest van 21 april 1995 dat onder
de overgaande verplichtingen van artikel 7:663 BW tevens een door de werkgever te
betalen schadevergoeding ex artikel 7:681 BW wegens kennelijk onredelijk ontslag
kan vallen. Deze vordering vloeit voort uit de kennelijk onredelijke opzegging door de
vervreemder en wordt opeisbaar op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt
106
als gevolg van deze kennelijk onredelijke opzegging.
In voormeld arrest ging
de arbeidsovereenkomst van de werknemer over gedurende de opzegtermijn en
vorderde hij na de overgang een vergoeding ex artikel 7:681 BW van de vervreemder.
Toen de vervreemder de door de rechter aan de werknemer toegewezen schadevergoeding niet kon betalen, vorderde de werknemer betaling van de verkrijger op
grond van artikel 7:663 BW. De Hoge Raad wees de vordering van de werknemer toe,
overwegende dat onder de op grond van artikel 7:663 BW op de verkrijger overgaande uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen ook de verplichting tot betaling van een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag valt.
Als de opzegtermijn nog loopt op het tijdstip van de overgang kunnen dus zowel de
vervreemder als de verkrijger aansprakelijk worden gesteld tot betaling van een na de
overgang door de rechter aan de werknemer ten laste van de vervreemder toege107
kende vergoeding ex artikel 7:681 BW. Indien de werknemer de vervreemder reeds
voor de overgang – gedurende zijn opzegtermijn – dagvaardde, heeft de overgang
geen invloed op de samenstelling van de procespartijen en blijven na de overgang in
108
beginsel uitsluitend de vervreemder en de overgegane werknemer (proces)partij in
de dagvaardingsprocedure. Vanaf het tijdstip van de overgang kan deze werknemer
109
zowel de vervreemder
als de verkrijger aansprakelijk stellen en (gezamenlijk)
110
dagvaarden. In beide situaties zijn de vervreemder en de verkrijger op grond van
artikel 7:663 BW jegens de werknemer hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van een

105 HR 21 april 1995, NJ 1995, 671 (Kaayk/W.C.C. Technisch Onderhoud B.V. en Woermeijer Car Care
(Holding) B.V.), r.o. 3.3.
106 Vgl. HR 14 november 2008, JAR 2008/318.
107 Datzelfde geldt voor een vordering ex artikel 7:658 BW van een overgegane werknemer. De
werknemer kan de vervreemder gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger aanspreken indien de vordering ex artikel 7:658 BW voortvloeit uit een tekortschieten door de
vervreemder in de op hem rustende zorgplicht voorafgaand aan het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst van de werknemer overging naar de verkrijger. Zie o.a. Hof Arnhem 5 januari 2010,
LJN: BM2462.
108 Mijns inziens zal de overgang doorgaans gronden opleveren (in de zin van artikel 210 lid 1 Rv) om
de verkrijger in vrijwaring op te roepen. Ten slotte wijs ik nog op de in artikel 118 Rv gegeven
mogelijkheid van oproeping van derden als partij in de dagvaardingsprocedure. Omstreden is in
hoeverre de rechter deze oproeping ook kan gelasten in het geval niet uit een wetsbepaling volgt
dat een betrokkene in het geding opgeroepen moet worden. Zie A.S. Rueb, Compendium van het
burgerlijk procesrecht, Achttiende druk, Deventer: Kluwer 2011, p. 194/195.
109 De vervreemder gedurende een jaar na het tijdstip van de overgang op grond van zijn hoofdelijke
aansprakelijkheid ex artikel 7:663 BW.
110 Uiteraard met inachtneming van de verjaringstermijn van zes maanden uit artikel 7:683 BW. Zo
ook: W.J.P.M. Fase, De Wet overgang van ondernemingen en de rechtspositie van de betrokken
werknemers, SMA 1983, p. 357. Anders: R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en
publieke sector, Deventer: Kluwer 2008, p. 150/151.
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111

door de rechter aan de werknemer toegewezen vergoeding. De kantonrechter te
Amersfoort ging verder en oordeelde dat de vervreemder en de verkrijger hoofdelijk
aansprakelijk waren voor de betaling van een vergoeding ex artikel 7:681 BW terwijl
112
de arbeidsovereenkomst pas na de overgang door de verkrijger was opgezegd. Op
grond van artikel 7:663 BW is de vervreemder na de overgang uitsluitend nog
aansprakelijk voor de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan
113
tot het tijdstip van de overgang. Omdat deze (kennelijk onredelijke) opzegging
plaatsvond na het tijdstip van overgang van de arbeidsovereenkomst, was hier dus
114
uitsluitend de verkrijger aansprakelijk ex artikel 7:663 BW.
5.6.5

Pensioen

Artikel 3 lid 3 van de Richtlijn uit 1977 bepaalde dat op grond van de eerste twee
leden van dit artikel niet overgingen “rechten van de werknemers op ouderdomsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten betrekkingen uit
hoofde van vóór één of meer bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels van sociale
voorzieningen welke bestaan naast de wettelijke stelsels van sociale zekerheid van de
Lid-staten.” In de gewijzigde Richtlijn uit 1998 werd in een nieuw vierde lid van
artikel 3 van de Richtlijn opgenomen dat de lidstaten ook anders konden bepalen.
De Nederlandse wetgever heeft dat gedaan en sinds de wetswijziging in 2002 is in
artikel 7:664 BW een speciale regeling opgenomen ten aanzien van de overgang van
115
pensioenvoorwaarden en bedrijfsspaarregelingen bij overgang van onderneming.
Artikel 7:664 lid 1 sub a BW bepaalt dat de pensioentoezegging van de vervreemder
niet overgaat in de situatie dat de verkrijger aan de overgaande werknemers dezelfde
pensioentoezegging doet als die welke hij reeds aan zijn eigen werknemers deed.
Deze kan minder gunstig zijn dan de voor de overgang geldende pensioentoezegging
van de vervreemder. Volgens artikel 7:664 lid sub b BW gaat de pensioentoezegging
ook niet over wanneer de verkrijger wettelijk verplicht is deel te nemen in een
bedrijfstakpensioenfonds en de overgaande werknemer deel gaat nemen in dat fonds.
De derde uitzondering van artikel 7:664 lid 1 sub c BW op de overgang van pensioentoezeggingen is aan de orde wanneer in een cao (of in een regeling van een ter zake
bevoegd bestuursorgaan) beperkingen zijn vastgelegd bij het overgaan van de pensioentoezegging in geval van overgang van onderneming. Voorts bepaalt artikel 9 van de
Pensioenwet dat, indien de vervreemder geen pensioenovereenkomst heeft gesloten

111 Ook indien pas na het aflopen van de vervaltermijn van één jaar ex artikel 7:663 BW vonnis
gewezen wordt, kan de vervreemder nog worden aangesproken omdat de rechtsvordering
gedurende de vervaltermijn van een jaar na de overgang werd ingesteld. Vgl. Ktr. Alkmaar
19 augustus 2009, LJN: BJ7063.
112 Ktr. Amersfoort 14 februari 2007, JAR 2007/114.
113 De hoofdelijke aansprakelijkheid van vervreemder en verkrijger voor de tot het tijdstip van de
overgang uit de arbeidsovereenkomst voortgevloeide verplichtingen komt aan de orde in paragraaf 5.7.
114 Zo ook oordeelde het Hof te Amsterdam in hoger beroep. Hof Amsterdam 25 november 2008, JAR
2009/50. In het cassatiearrest in de zaak ging de Hoge Raad hier niet meer op in (HR 21 mei 2010,
JAR 2010/164).
115 Hiermee wordt gedoeld op ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen, zoals tussen werkgever en werknemer overeengekomen (artikel 1 Pensioenwet).
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met de overgaande werknemer terwijl voor de werknemers bij de verkrijger voor de
overgang al wel een pensioenregeling gold, de verkrijger geacht wordt het aanbod
te hebben gedaan tot het sluiten van een zelfde pensioenovereenkomst aan de
werknemers van de vervreemder op het moment van de overgang. Ten slotte bepaalt
artikel 7:664 lid 3 BW dat wanneer de verkrijger een eigen bedrijfsspaarregeling heeft
en hij de overgaande werknemer in die regeling opneemt, de voor deze werknemer bij
de vervreemder geldende bedrijfsspaarregeling niet overgaat.
5.6.6

Aanspraken van derden op grond van de arbeidsovereenkomst

Na de implementatie van de Richtlijn in het BW werd in de literatuur de vraag gesteld
of de verkrijger, wat de voor het tijdstip van de overgang uit de arbeidsovereenkomst
voortgevloeide rechten en verplichtingen betreft, uitsluitend tegenover de werk116
nemer of ook tegenover derden in de plaats treedt van de vervreemder. Met deze
derden worden dan doorgaans bedoeld het UWV en de Belastingdienst aan wie de
werkgever uit hoofde van de arbeidsovereenkomst sociale premies en loonbelasting
af moet dragen. De vraag is of dit een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende
117
verplichting is in de zin van artikel 7:663 BW. Duk veronderstelde in 1982 dat de
werknemer een aanspraak tot premieafdracht heeft jegens de werkgever, hetgeen als
gevolg heeft dat de verplichting tot afdracht overgaat op de verkrijger. In zijn arrest
118
van 10 september 1993 overwoog de Hoge Raad dat de aard van de arbeidsovereenkomst meebrengt dat de werknemer er in beginsel op mag vertrouwen dat zijn
werkgever zijn wettelijke verplichting tot het afdragen van premies aan een
bedrijfstakpensioenfonds nakomt. Uit het arrest kan worden afgeleid dat de Hoge
Raad van oordeel is dat deze verplichting in een dusdanig nauw verband staat met de
arbeidsovereenkomst dat die hiermee kan worden gelijkgesteld en de werknemer uit
119
dien hoofde nakoming kan vorderen. Enkele auteurs namen op grond van dit arrest
aan dat ook uit de wet voortvloeiende verplichtingen jegens derden, zoals de afdracht
van socialeverzekeringspremies en loonbelasting, op grond van artikel 7:663 BW
zouden overgaan op de verkrijger en de verkrijger eveneens zou kunnen worden
aangesproken door het UWV en de Belastingdienst voor niet door de vervreemder
120
afgedragen premies en loonbelasting. Mijns inziens volgt echter uit het arrest van

116 R.A.A. Duk, Artt. 1939aa e.v.: een wonderkind of een total loss?, SMA 1982/10, p.636., H. Pasman,
Rechtspositie werknemers bij overgang van een onderneming, in: H. Pasman, G.M.F. Snijders,
W.J.M. Van Andel (red.), Overnemen, een hele onderneming, Deventer: Kluwer 1998, p. 33, M.J. van
Vliet, Overgang van een onderneming, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 101.
117 R.A.A. Duk, Artt. 1939aa e.v.: een wonderkind of een total loss?, SMA 1982/10, p. 636.
118 HR 10 september 1993, NJ 1993, 736 (Timmermans/Bouwbedrijf Gebr. Van Bergen B.V.).
119 Dit geldt mijns inziens eveneens voor de verplichting tot verlengde loondoorbetaling op grond van
een door het UWV aan de vervreemder opgelegde loonsanctie op grond van artikel 7:629 lid 11
BW, ongeacht of deze voorafgaand aan de overgang dan wel gedurende het haar na de overgang
wordt opgelegd aan de vervreemder. Zie ook Hof Leeuwarden 28 augustus 2012, LJN: BX6187. Zie
anders Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 m.nt. Haanappel-van der Burg.
120 P.F. van der Heijden in P.F. van der Heijden e.a. (red.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Eerste
druk, Deventer: Kluwer 1997, artikel 7:663 BW, aantekening 2, H. Pasman, Rechtspositie werknemers bij overgang van een onderneming, in: H. Pasman, G.M.F. Snijders, W.J.M. Van Andel (red.),
Overnemen, een hele onderneming, Deventer: Kluwer 1998, p. 33, M.J. van Vliet, Overgang van een
onderneming, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 102.
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121

de Hoge Raad van 4 oktober 1996 dat de verkrijger niet kan worden aangesproken
door het UWV en de Belastingdienst voor deze uit de wet voortvloeiende verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst van de overgegane werknemer
die door de vervreemder niet werden nagekomen. In dit arrest, waarin het ging om
de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders ex artikel 2:180 lid 2 BW voor
namens de vennootschap aangegane rechtshandelingen, overwoog de Hoge Raad dat
de afdracht van socialeverzekeringspremies niet een uit een rechtshandeling (de
arbeidsovereenkomst), maar een uit de wet voortvloeiende verplichting is. Daardoor
konden de bestuurders naar het oordeel van de Hoge Raad niet worden aangesproken
tot betaling van deze premies. Ik meen dat de verkrijger bij overgang van onderneming analoog aan de overwegingen van de Hoge Raad in dit arrest niet op grond van
artikel 7:663 BW kan worden aangesproken door het UWV en de Belastingdienst
voor niet door de vervreemder afgedragen premies en loonbelasting ten behoeve van
122
de overgegane werknemers. Daar komt bij dat met de artikelen 7:662 BW e.v. BW en
de daaraan ten grondslag liggende Richtlijn uitsluitend wordt beoogd de werknemer
te beschermen tegen een verandering of achteruitgang in zijn positie als gevolg van de
123
overgang van de onderneming.
5.7

Hoofdelijke aansprakelijkheid vervreemder en verkrijger
ex artikel 7:663 BW

In de tweede zin van artikel 3 lid 1 van de Richtlijn wordt aan de lidstaten de keuze
gelaten te bepalen dat de vervreemder ook na het tijdstip van de overgang naast de
verkrijger (hoofdelijk) aansprakelijk is voor de verplichtingen die vóór het tijdstip van
de overgang zijn voortgevloeid uit een op het tijdstip van de overgang bestaande
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. De Nederlandse wetgever heeft gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid en in artikel 7:663BW opgenomen dat de voormalige
werkgever – de vervreemder – nog gedurende een jaar na het tijdstip van de overgang
naast de verkrijger hoofdelijk aansprakelijk is voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan voor het tijdstip van de overgang. De overgegane werknemer kan dus gedurende het jaar na de overgang van zijn arbeidsovereenkomst
zowel de vervreemder als de verkrijger aanspreken tot nakoming van tot het tijdstip
van de overgang ontstane verplichtingen. De periode van een jaar is een vervaltermijn
die van dwingend recht is en dus ambtshalve door de rechter dient te worden

121 HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 187 m.nt. Maeijer (De Vries/Bedrijfsvereniging voor Detailhandel,
Ambachten en Huisvrouwen, Detam).
122 Zo ook P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming
(diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 141. Toch wordt dit in het algemeen nog niet als
vaststaand aangenomen. Zo brengt A-G Wattel in zijn conclusie voor het arrest van de Hoge Raad
van 21 maart 2001 (BNB 2001/178 m.nt. Kavelaars) naar voren dat artikel 7:663 BW “tot gevolg
(zou) kunnen hebben dat ook een achterstallige afdrachtschuld aan de fiscus van de bedrijfsoverdrager ter zake van achterstallig loon van rechtswege overgaat op de bedrijfsovernemer” maar
deelt hij vervolgens mee: “(of dat zo is, laat ik thans maar in het midden).”
123 In zijn noot bij voormeld arrest van 4 oktober 1996 constateert Maeijer dat wanneer in de wet een
uitbreiding van aansprakelijkheid is neergelegd de neiging ontstaat deze aansprakelijkheid te
laten gelden in zoveel mogelijk gevallen en dat de Hoge Raad aan die neiging een halt heeft
toegeroepen in dit arrest.
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toegepast. Omdat vervaltermijnen niet kunnen worden gestuit (behalve wanneer
sprake is van een in de wet geregeld uitzonderingsgeval) moet de werknemer
zijn rechtsvordering dus voor het aflopen van de termijn van een jaar instellen. De
vervreemder is bevrijd van zijn aansprakelijkheid ex artikel 7:663 BW op de dag nadat
het een jaar geleden is dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer overging.
Heeft de overgegane werknemer voor dat moment geen rechtsvordering ingesteld
125
tegen de vervreemder, dan kan hij alleen nog bij de verkrijger terecht. De werknemer is op grond van (de laatste zin van) artikel 7:663 BW vrij in zijn keuze om hetzij
de vervreemder hetzij de verkrijger aan te spreken tot nakoming van vóór de
overgang ontstane verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Omdat deze bepaling
van dwingende aard is, zijn andersluidende afspraken met de werknemer op basis
waarvan hij bijvoorbeeld eerst de verkrijger aan zou moeten spreken nietig omdat
daarmee afbreuk zou worden gedaan aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
vervreemder en de verkrijger ex artikel 7:663 BW. Een dergelijke afspraak zou
neerkomen op een beperking van de aansprakelijkheid van de voormalige werkgever
126
of de verkrijger jegens de werknemer op grond van artikel 7:663 BW.
De datum waarop de werknemer overgaat naar de verkrijger en waarop dus de één
jaar durende hoofdelijke aansprakelijkheid van vervreemder en verkrijger aanvangt,
is het tijdstip van de overgang van de onderneming naar de verkrijger. Van dit tijdstip
is geen nadere omschrijving opgenomen in de Richtlijn of in de artikelen 7:662 e.v.
BW. Bij de implementatie van de Richtlijn deelde de regering mee dat het tijdstip van
overgang aan de hand van de omstandigheden in het individuele geval moest worden
bepaald. Dit tijdstip kon bijvoorbeeld uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeen127
komst die de verkoop van een bedrijf regelt. Ten aanzien van de wijze waarop het
tijdstip van overgang wordt bepaald, overwoog het Hof van Justitie in het Celtec128
arrest van 26 mei 2005 dat zowel de keuze van het woord tijdstip in de Richtlijn als
de rechtszekerheid meebrengen dat aan de hand van een specifiek tijdstip van de
overgangsverrichting, en niet op basis van de min of meer lange periode waarover die
plaatsvindt, moet worden bepaald welke werknemers overgaan. Dit is, zo overwoog
het Hof van Justitie, “het tijdstip waarop de hoedanigheid van ondernemer die de
betrokken entiteit exploiteert, van de vervreemder op de verkrijger overgaat.” Het
gaat dus om het tijdstip waarop de nieuwe ondernemer de exploitatie van de
betrokken activiteit voortzet of hervat. Dat wil mijns inziens zeggen, wanneer de
verkrijger een zodanig georganiseerd geheel van middelen heeft overgenomen dat hij
124 Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 7.
125 Zo ook oordeelde het Hof Leeuwarden in zijn arrest van 11 augustus 2004, NJ 2005, 47. In deze zaak
liep de termijn van artikel 7:663 BW af op 1 maart 2003. Bij brief van 9 januari 2003 had de
(raadsman) van de werknemer de vervreemder in gebreke gesteld en tot betaling gesommeerd.
Omdat de werknemer, nadat de vervreemder geen gevolg had gegeven aan de sommatie, de
vervreemder pas op 17 april 2003 dagvaardde, werd hij (ook) door het Hof niet-ontvankelijk
verklaard in zijn vordering op de vervreemder ex artikel 7:663 BW.
126 Van een afstandsmogelijkheid die de werknemer ook reeds – vóór de overgang – tegenover de
vervreemder had, kan geen sprake zijn omdat de (na de overgang aanvangende) hoofdelijke
aansprakelijkheid ex artikel 7:663 BW van dwingendrechtelijke aard is. Vgl. HvJ EG 10 februari
1988, NJ 1990, 423 (Foreningen af Arbejdsledere I Danmark/Daddy’s Dance Hall A/S).
127 Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 7.
128 HvJ EG 26 mei 2005, JAR 2005/205 (Celtec Ltd./Astley e.a.).
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in staat kan worden geacht de activiteit van de vervreemder voort te zetten. In het
Celtec-arrest overwoog het Hof van Justitie tevens dat het tijdstip van overgang niet
naar goeddunken van de vervreemder of de verkrijger naar een later moment kan
worden verschoven. De vervreemder of de verkrijger en de werknemer of werknemersvertegenwoordigers kunnen niet afspreken op welk tijdstip de arbeidsovereenkomst van de werknemer overgaat.
5.7.1

Ratio hoofdelijke aansprakelijkheid ex artikel 7:663 BW

De overgang van rechtswege van de arbeidsovereenkomst van de werknemer naar de
verkrijger bij overgang van onderneming is tamelijk uniek in het Nederlandse (overeenkomsten)recht. Dientengevolge zou de vervreemder, bij gebreke van een bepaling
op grond waarvan hij aansprakelijk zou blijven voor de ten tijde van de overgang
bestaande verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, vanaf het tijdstip van overgang
bevrijd zijn van de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Bij de implementatie van de Richtlijn werd uitvoerig stilgestaan bij de wijze waarop
het van rechtswege overgaan van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 3 van
de Richtlijn zich verhield tot het overeenkomstenrecht in het oude BW dat toen nog
130
van kracht was. Volgens de regering kon het van rechtswege overgaan van de
arbeidsovereenkomst worden beschouwd als schuldvernieuwing. Op grond van deze
in de artikelen 1449 tot en met 1460 BW (oud) en niet meer in het nieuwe BW
131
opgenomen rechtsfiguur werd met medewerking van – in ieder geval
– de
schuldeiser een nieuwe debiteur in de plaats gesteld van de vorige, waarna
132
de schuldeiser zich vervolgens slechts nog kon verhalen op de nieuwe debiteur.
Artikel 1454 BW (oud) bepaalde dat partijen in het kader van de schuldvernieuwing
overeen konden komen dat de oude debiteur in geval van faillissement van de nieuwe
debiteur wel aangesproken zou kunnen worden door de schuldeiser. In dit artikel was
eveneens bepaald dat de schuldeiser de oude debiteur na de schuldvernieuwing aan
kon spreken ingeval de nieuwe debiteur ten tijde van de schuldvernieuwing in staat
133
van faillissement verkeerde. Zoals ook in de memorie van toelichting werd opgemerkt, zou de vervreemder, indien de overgang als schuldvernieuwing zou worden
aangemerkt, na de overgang slechts bevrijd zijn indien de schuldeiser – de werknemer – daarmee had ingestemd. Deze instemming of medewerking is bij de in
artikel 3 lid 1 van de Richtlijn opgenomen overgang echter niet vereist. Hier is sprake
van een contractsovergang van rechtswege zonder dat daarover overeenstemming
129 Zie P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming (diss.
Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 14. Zo ook R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de
private en publieke sector, Deventer: Kluwer 2008, p. 152.
130 Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 7.
131 Artikel 1452 BW (oud).
132 Was ten tijde van de implementatie van de artikelen 7:662 e.v. BW het nieuwe BW reeds van kracht
geweest, dan was hier waarschijnlijk de contractsoverneming van artikel 6:159 BW aangehaald.
133 Artikel 1454 BW (oud) luidde als volgt: “De schuldeischer, zijnen schuldenaar, door wien de
overzetting geschied is, van zijne verpligting ontslagen hebbende, heeft op denzelven geen verhaal
indien de in de plaats gestelde in staat van faillissement is geraakt, ten ware zulks bij de
overeenkomst uitdrukkelijk mogt zijn voorbehouden, of de in de plaats gestelde schuldenaar
reeds op het oogenblik der overzetting in staat van faillissement mogt zijn geraakt.”
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hoeft te bestaan met de werknemer. De vervreemder zou dan, zonder dat de werknemer daar ook maar enige invloed op heeft, na de overgang volledig bevrijd zijn van al
zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Ook van de verplichtingen die reeds
vóór het tijdstip van de overgang uit de arbeidsovereenkomst waren voortgevloeid. Dit
was voor de regering een eerste reden voor de implementatie van de optionele
hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervreemder in artikel 3 van de Richtlijn.
De tweede reden voor de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervreemder op grond
van artikel 7:663 BW vormde de compensatie van de nadelige gevolgen voor de
werknemer bij een overgang van zijn arbeidsovereenkomst naar een minder solvente
werkgever. Ook zou het ontbreken van deze aansprakelijkheid kunnen leiden tot
misbruik doordat werkgevers onder hun verplichtingen jegens de werknemers
zouden kunnen uitkomen door de onderneming over te dragen aan een stroman.
De werknemer zou dan wel zijn baan en arbeidsvoorwaarden behouden, maar niet
meer bij de vervreemder kunnen aankloppen wanneer de (minder solvente) verkrijger zou verzuimen de vóór de overgang uit de arbeidsovereenkomst ontstane
verplichtingen na te komen.
Waarom voor een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de periode van een jaar na het
tijdstip van de overgang is gekozen, blijkt niet uit de memorie van toelichting.
Volstaan wordt met de mededeling dat door de beperking tot een tijdvak van één
jaar een zeker evenwicht wordt gebracht in de belangen van de oude werkgever en in
134
die van bescherming van de werknemers tegen het risico van de overgang. Afgezet
tegen de algemene verjaringstermijn van vijf jaar ex artikel 3:307 BW voor uit
arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen is deze periode relatief kort.
Daar staat tegenover dat de werknemer de verkrijger na afloop van deze periode, met
inachtneming van de verjaringstermijn van artikel 3:307 BW, nog wel kan aanspreken
voor de voorafgaand aan het tijdstip van de overgang uit de arbeidsovereenkomst
voortgevloeide verplichtingen. Mede gelet op de aanmerkelijk kortere verjaringstermijn van zes maanden voor de in artikel 7:683 BW genoemde uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechtsvorderingen is naar mijn mening de vervaltermijn
van een jaar in 7:663 BW niet te kort.
Omdat de vervreemder niet aansprakelijk is voor na het tijdstip van overgang uit de
arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen vormt de hoofdelijke aansprakelijkheid van artikel 7:663 BW geen bescherming tegen de overgang van de
arbeidsovereenkomst naar een minder solvente werkgever of, in de woorden van
de regering, een stroman. Gaat de minder solvente verkrijger kort na de overgang
failliet dan kan de werknemer de vervreemder bijvoorbeeld niet aanspreken tot
betaling van de ontslagvergoeding die deze hem had moeten betalen indien hijzelf
135
tot het ontslag van de werknemer was overgegaan.
De werknemer zou wel
beschermd zijn tegen deze nadelige gevolgen van de overgang van rechtswege van
134 Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 7.
135 Dat is slechts anders wanneer de rechter zou oordelen dat sprake is geweest van misbruik en de
vervreemder dientengevolge op grond van bijvoorbeeld onrechtmatige daad tegenover de werknemer aansprakelijk is voor de voor hem als gevolg van de overgang ontstane schade.
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zijn arbeidsovereenkomst naar een stroman indien hij er ook voor zou kunnen kiezen
na de overgang van onderneming in dienst te blijven van de vervreemder. Dit is mijns
inziens een tweede reden voor de wetgever na te denken over de introductie van een
Nederlandse variant van het in het Duitsland geldende “Widerspruchsrecht” van de
136
werknemer bij overgang van onderneming.
5.7.2

Voor welke verplichtingen blijft de vervreemder aansprakelijk?
137

De hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervreemder en de verkrijger ziet vooral
op het door de werknemer voor de overgang verdiende, maar nog niet door de
vervreemder uitbetaalde loon en de op dat moment door de werknemer opgebouwde
138
vakantietoeslag. Het is de vraag of hieronder ook de op het overgangsmoment door
de werknemer opgebouwde vakantiedagen vallen. De werknemer kan die na de
overgang immers alleen bij de verkrijger opnemen en niet meer bij de vervreemder.
Omdat de vakantiedagen reeds waren opgebouwd voor het overgangsmoment is
mijns inziens sprake van een voor dat moment ontstane verplichting. Daarom meen
ik dat de werknemer ook de vervreemder kan aanspreken voor het loon over
die vakantiedagen wanneer de verkrijger gedurende het jaar na de overgang
zou verzuimen loon door te betalen gedurende perioden waarin de werknemer de
vakantiedagen opneemt. Voorts wijs ik op artikel 7:640 BW. Op grond van
deze bepaling kunnen werkgever en werknemer overeenkomen dat de bovenwettelijke vakantiedagen worden afgekocht door de werkgever. Denkbaar is dat wanneer
de werknemer en de verkrijger besluiten tot het afkopen van vakantiedagen de
vervreemder naast de verkrijger aansprakelijk is tot betaling van dat deel van de
afkoopsom dat betrekking heeft op bij de vervreemder opgebouwde (bovenwettelijke) vakantiedagen. Bij het aannemen van deze medeaansprakelijkheid van de
vervreemder knelt echter dat deze geen enkele invloed heeft op deze overeenkomst
noch op de hoogte van het bedrag waartegen deze vakantiedagen worden afge139
kocht. Dit neemt echter niet weg dat dit een afkoopsom is van een voor het
overgangsmoment uit de arbeidsovereenkomst voortgevloeide verplichting, hetgeen

136 Zie paragraaf 5.5.3.
137 Indien de arbeidsovereenkomst na een kennelijk onredelijke opzegging door de vervreemder
gedurende de opzegtermijn overgaat, zijn de vervreemder en de verkrijger op grond van
artikel 7:663 BW eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor een na de overgang aan de werknemer
toegewezen schadevergoeding ex artikel 7:681 BW (zie paragraaf 5.6.4). Hetzelfde geldt voor een
vordering ex artikel 7:658 BW van de overgegane werknemer die haar grond vindt in het voor de
overgang tekortschieten door de vervreemder in de op hem rustende zorgplicht.
138 In een geval waarin de verkrijger een klein halfjaar na de overgang werd geconfronteerd met een
vordering tot wedertewerkstelling/loonbetaling van een arbeidsgeschikt verklaarde werknemer die
voor diens arbeidsongeschiktheid werkzaam was geweest bij de door de vervreemder overgedragen
onderneming, wees de kantonrechter te Hilversum het door de werknemer ex artikel 7:663 BW van
de verkrijger gevorderde loon en de vakantietoeslag toe. De kantonrechter matigde echter de door de
werknemer gevorderde wettelijke verhoging tot nihil, omdat de verkrijger er in deze zaak volgens de
kantonrechter van uit had mogen gaan dat de werknemer op het moment van de overgang niet meer
in dienst was van de verkrijger. Zie: Ktr. Hilversum 13 juli 1988, Prg. 1989, 2997.
139 De afkoopsom is blijkens artikel 7:640 lid 1 BW een schadevergoeding en hoeft niet gelijk te zijn
aan het loon van de werknemer over die vakantiedagen. M.M. Olbers, Arbeidsovereenkomst,
Deventer: Kluwer (losbl.), artikel 7:640 BW, aantekening 2.
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naar mijn mening meebrengt dat deze afkoopsom onder de hoofdelijke aansprakelijkheid van artikel 7:663 BW valt.
De vervreemder kan andersom niet naast de verkrijger gedurende een jaar na de
overgang de werknemer aanspreken op verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst
die voor de werknemer jegens de vervreemder ontstonden vóór de overgang van de
140
arbeidsovereenkomst. Zo oordeelde de kantonrechter te Delft dat de vervreemder de
werknemer na de overgang niet meer aan kon spreken tot terugbetaling van de teveel
aan de werknemer betaalde reiskostenvergoeding. Ook kan de vervreemder de werknemer na de overgang niet meer aanspreken tot nakoming van een relatie- of
concurrentiebeding. Dat geldt ook voor een studiekostenbeding op grond waarvan
het de werknemer, op straffe van terugbetaling van (een deel van) de studiekosten aan
de werkgever, gedurende een bepaalde termijn na het door hem op kosten van de
werkgever volgen van een opleiding niet is toegestaan uit en/of elders in dienst te
treden. In deze situatie zou de werknemer de studiekosten aan de verkrijger moeten
vergoeden. Zowel de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten als de
verplichtingen gaan immers over op grond van artikel 7:663 BW. Bij door de vervreemder aan de werknemer verstrekte leningen kan dat echter anders liggen.
Wanneer de lening geen verband heeft met de arbeidsovereenkomst is geen sprake
van een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichting die overgaat ex
artikel 7:663 BW. Hiervan is sprake wanneer de vervreemder de werknemer een
geldbedrag leent om een privéaankoop te doen. Omdat de lening niet overgaat ex
artikel 7:663 BW blijft ook na de overgang de werknemer (uitsluitend) jegens
vervreemder aansprakelijk tot terugbetaling. Dat zou slechts anders kunnen zijn indien
het gaat om (gedeeltelijk) door de vervreemder voorgeschoten kosten van een door de
werknemer gevolgde werkgerelateerde opleiding. In dat geval zou geoordeeld kunnen
worden dat sprake is van een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichting
en deze ‘lening’ overgaat ex artikel 7:663 BW. In deze situatie zou de werknemer de
geleende of voorgeschoten studiekosten aan de verkrijger moeten terugbetalen terwijl
niet de verkrijger, maar de vervreemder deze kosten voorschoot. Als de vervreemder
en de verkrijger hierover in het kader van de overgang geen afspraken maakten, zou de
vervreemder in deze situatie op grond van artikel 6:212 BW kunnen vorderen dat de
verkrijger deze aflossing van de werknemer aan hem uitbetaalt. Hetzelfde geldt mijns
inziens voor de hiervoor genoemde door de werknemer aan de verkrijger ‘terugbetaalde’ studiekosten op grond van een studiekostenbeding.
5.8

Overgang van onderneming en arbeidsrechtelijke
driehoeksverhoudingen
141

In het arrest Wendelboe legde het Hof van Justitie artikel 3 lid 1 van de Richtlijn zo
uit dat de Richtlijn “enkel ziet op de rechten en verplichtingen ten aanzien van

140 Ktr. Delft 8 februari 2001, JAR 2001/44.
141 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 901 (Wendelboe e.a./faillissementsboedel van L.J. Music ApS). Zie
ook HvJ EG 25 juli 1991, NJ 1994, 168 (d’Urso e.a./Ercole Marelli Elettromeccanica Generale SpA
(onder bijzonder bewind) e.a.).
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werknemers wier arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding op het tijdstip van de
overgang nog bestaat, en niet op die ten aanzien van werknemers wier dienstbetrekking bij de betrokken onderneming op het tijdstip van de overgang was beëindigd.”
Nu het Hof van Justitie spreekt over werknemers met een dienstbetrekking bij de
betrokken onderneming, gaat het Hof van Justitie ervan uit dat de Richtlijn betrekking
heeft op de werknemer die een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding heeft met
degene die de onderneming vóór de overgang exploiteerde. Dat wil zeggen, met de
vervreemder in de zin van artikel 2 lid 1 sub a van de Richtlijn. Artikel 7:663 BW
bepaalt dat door de overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen die
op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege overgaan op de verkrijger. Voor Nederland was volgens de regering, gelet op het nationale
recht, het in de Richtlijn gehanteerde begrip arbeidsverhouding – sinds 1998 arbeids142
betrekking – overbodig. De werkgever in artikel 7:663 BW is in artikel 7:610 lid 1 BW
gedefinieerd als de partij waarmee de werknemer zich in een arbeidsovereenkomst
heeft verbonden. In de Nederlandse rechtspraak werd er sinds de implementatie van
de Richtlijn in het BW van uitgegaan dat de werknemer werkzaam moest zijn in de
overgaande onderneming én een arbeidsovereenkomst moest hebben met de vervreemder van de overgaande onderneming. In dit kader werd ook wel gesproken van
het vereiste van dubbele binding van de werknemer voor het van rechtswege overgaan
bij overgang van onderneming op grond van artikel 7:663 BW. Bij gelegenheid van de
143
wetswijziging in 2002 bevestigde de regering dit vereiste van dubbele binding. In
geval van de in de hoofdstukken 4 en 6 besproken arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen heeft de werknemer geen arbeidsovereenkomst met de vervreemder van
de onderneming, dat wil zeggen, met degene die de activiteit of het bedrijf exploiteert
waarbij of waarin hij de arbeid verricht.
5.9
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Bij uitzending is de uitzendkracht voor de toepassing van de Richtlijn werkzaam in de
onderneming van het uitzendbureau en niet in de onderneming van de inlener aan
wie hij ter beschikking wordt gesteld. Naar aanleiding van de wetswijziging in 2002
deelde de regering mee dat een uitzendkracht niet mee overgaat als de onderneming
waarin hij de feitelijke werkzaamheden verricht, wordt overgedragen. Gaat het
144
uitzendbureau zelf over, dan gaat de uitzendkracht wel mee over, aldus de regering.
145
Dit werd bevestigd in het hiervoor besproken arrest Jouini van 13 september 2007.
In dit arrest overwoog het Hof van Justitie dat bij uitzending uitzendkrachten ter
beschikking worden gesteld aan inleners voor het verrichten van diverse taken al naar
gelang van de behoeften en aanwijzingen van die inleners. De onderneming van het
uitzendbureau bestaat naar het oordeel van het Hof van Justitie uit knowhow, een op
de organisatie van het uitlenen van werknemers toegesneden administratie en een
142
143
144
145

Zie Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 6 en Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 5/6.
Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 15.
Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 15.
HvJ EG 13 september 2007, JAR 2007/252 (Jouini e.a./Princess Personal Service GmbH (PPS). Zie
paragraaf 5.4.
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bestand aan uitzendkrachten die in de inlenende ondernemingen passen en voor de
inleners de gewenste werkzaamheden kunnen verrichten. De arbeidsovereenkomst
van deze uitzendkracht gaat van rechtswege over op grond van de Richtlijn wanneer
een naar aantal en deskundigheid wezenlijk deel van de met de bedrijfsvoering
binnen het uitzendbureau belaste werknemers en uitzendkrachten (op een bepaalde
opdracht, of ten behoeve van een bepaalde sector) overgaat naar een ander uitzendbureau.
Uit de wijze waarop het Hof van Justitie de onderneming van het uitzendbureau
omschrijft en de context waarbinnen hij dat deed, volgt mijns inziens dat hiermee
hetzelfde wordt bedoeld als wat door de Nederlandse regering werd beoogd bij
de codificatie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW: een onderneming die
zich richt op het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van tijdelijke
arbeid en die dus een allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Omdat de uitzendkracht voor de toepassing van de Richtlijn wordt geacht werkzaam te zijn in de
onderneming van het uitzendbureau gaat de arbeidsovereenkomst van deze uitzendkracht over wanneer de onderneming van het uitzendbureau overgaat naar een ander
uitzendbureau en niet (ook) wanneer de onderneming van de inlener aan wie hij ter
beschikking is gesteld, overgaat. De vraag is echter hoe dit zit bij de in het vorige
hoofdstuk besproken arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij de werknemer niet in het kader van een door de werkgever op de arbeidsmarkt vervulde
allocatiefunctie ter beschikking wordt gesteld aan een inlener. In de lagere rechtspraak worden deze werknemers dan veelal eveneens op de voet van arrest Jouini
146
aangemerkt als werkzaam in de onderneming van de uitlener of detacheerder. Dan
moeten de ondernemingsactiviteiten van de uitlenende of detacherende werkgever
wel kunnen worden aangemerkt als de onderneming waarin de uitgeleende of
gedetacheerde werknemer voor de toepassing van Richtlijn kan worden geacht
werkzaam te zijn. Hierna komt aan de orde dat dit mijns inziens niet mogelijk is bij
intra-concern detachering en bij payrolling omdat de ‘personeels-BV’ (of andere
centrale werkgever binnen de groep) en het payrollbedrijf uitsluitend fungeren als
de juridische werkgever van de binnen de groep of bij de opdrachtgever werkzame
werknemers. Anders dan de activiteiten van een uitzendbureau met een allocatiefunctie, kunnen dan naar mijn mening de activiteiten van de personeels-BV en het
payrollbedrijf niet worden aangemerkt als een onderneming waarin de uitgeleende of
gedetacheerde werknemer werkzaam is voor de toepassing van Richtlijn.
5.10

Intra-concern detachering en overgang van onderneming

Op grond van bedrijfseconomische en organisatorische motieven wordt er binnen
groepen vaak voor gekozen alle bij de in de verschillende groepsmaatschappijen
ondergebrachte ondernemingsactiviteiten werkzame werknemers in dienst te
laten zijn van één groepsmaatschappij. Deze groepsmaatschappij is dan de centrale

146 Zie Ktr. Groningen 23 september 2008, JAR 2009/82, Ktr. Wageningen 26 oktober 2011, LJN:
BU7570 en Ktr. Nijmegen 16 december 2011, LJN: BU9045.
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werkgever binnen de groep en wordt ook wel personeels-BV genoemd. Naast het
fungeren als juridische werkgever van de bij de groepsmaatschappijen werkzame
werknemers en het vervullen van de aan arbeidsovereenkomsten verbonden financiële
en administratieve verplichtingen, worden door of vanuit deze personeels-BV doorgaans geen (ondernemings)activiteiten verricht. Tot 21 oktober 2010 werd in de
rechtspraak en in de literatuur aangenomen dat de intra-concern gedetacheerde
werknemer niet van rechtswege mee overging bij de overgang van de onderneming
van de groepsmaatschappij waarbij hij was tewerkgesteld. In het Albron-arrest van die
148
datum oordeelde het Hof van Justitie echter dat de permanent bij de groepsmaatschappij tewerkgestelde werknemer wel mee overgaat wanneer de onderneming van
die groepsmaatschappij overgaat in de zin van de Richtlijn. In de hiernavolgende
paragrafen bespreek ik eerst de rechtspraak van voor 21 oktober 2010 en de consequenties die het op basis daarvan aangenomen vereiste van dubbele binding had voor
de intra-concern gedetacheerde werknemer bij de overgang van de onderneming van
de groepsmaatschappij waarbij hij tewerkgesteld was. Daarna volgt een analyse van het
Albron-arrest en bespreek ik de mogelijke consequenties van de overwegingen van het
Hof van Justitie voor de overgang van werknemers die op basis van andere arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen dan intra-concern detachering werkzaam zijn.
5.10.1

Van Heidemij tot Albron

Reeds kort na de implementatie van de Richtlijn in het Nederlandse BW bevestigde de
149
President van de Rechtbank Arnhem
dat de werknemer, om in aanmerking te
komen voor de bescherming van de artikelen 7:662 e.v. BW, een arbeidsovereenkomst
moest hebben met de exploitant van de onderneming én werkzaam moest zijn in
die onderneming. In deze zaak had de werknemer – Zeilstra – een arbeidsovereenkomst gesloten met N.V. Heidemaatschappij Beheer (Heidemaatschappij Beheer).
Heidemaatschappij Beheer was de moedermaatschappij van zes – in BV’s ondergebrachte – groepswerkmaatschappijen, waarvan Heidemij Nederland B.V. en Heidemij
Pijpleidingen B.V. er twee waren. Alle werknemers binnen de Heidemij-groep hadden
een arbeidsovereenkomst gesloten met Heidemaatschappij Beheer en waren intraconcern gedetacheerd bij de werkmaatschappijen. Zeilstra was gedetacheerd bij
Heidemij Nederland B.V. Slechte resultaten dwongen de Heidemij-groep in 1982
150
tot een herstructurering van haar activiteiten in de vorm van een sterfhuis.

147
148
149
150

Zie hierover nader paragraaf 6.7.
HvJ EU 21 oktober 2010, NJ 2010, 576 (m.nt. Mok) en JAR 2010/298 (Albron Catering B.V./Roest).
Pres. Rb. Arnhem 29 oktober 1982, NJ 1982, 619.
Deze sterfhuisconstructie zag er als volgt uit: eerst nam dochtermaatschappij Heidemij Nederland
B.V. voor 32 miljoen gulden aan bankschulden over van moedermaatschappij Heidemaatschappij
Beheer waardoor zij voor dat bedrag een vordering verkreeg op Heidemaatschappij Beheer.
Vervolgens droeg Heidemij Nederland B.V. deze vordering over aan een nieuw opgerichte
vennootschap, Heidemij Holding B.V. Hierdoor kreeg Heidemij Nederland B.V. een vordering van
32 miljoen gulden op Heidemij Holding B.V. en kreeg Heidemij Holding B.V. voor datzelfde bedrag
een vordering op Heidemaatschappij Beheer. Daarna kocht Heidemij Holding B.V. van Heidemaatschappij Beheer alle aandelen van Heidemij Nederland B.V. (en Heidemij Pijpleidingen B.V.)
waarbij zij de koopprijs van deze aandelen verrekende met haar vordering van 32 miljoen gulden
op Heidemaatschappij Beheer. Kort daarna werd aan Heidemaatschappij Beheer een voorlopige
surseance van betaling verleend.
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In dat kader nam het nieuw opgerichte Heidemij Holding B.V. onder meer Heidemij
Nederland B.V. over. Nadat aan Heidemaatschappij Beheer een voorlopige surseance
van betaling was verleend, zegde zij de arbeidsovereenkomst met de werknemers op.
Zeilstra stelde zich op het standpunt dat zijn arbeidsovereenkomst was overgegaan
naar Heidemij Holding B.V., althans Heidemij Nederland B.V. De President oordeelde
dat de overgang van Heidemij Nederland B.V. naar Heidemij Holding B.V. niet onder het
bereik van de artikelen 7:662 e.v. BW viel omdat uitsluitend sprake was van een
aandelentransactie. Daarbij overwoog de President ten overvloede dat ook los van de
omstandigheid dat de artikelen 7:662 e.v. BW in casu niet van toepassing waren,
Zeilstra niet zou zijn overgegaan omdat hij een arbeidsovereenkomst had met Heidemaatschappij Beheer. Artikel 7:663 BW vereiste naar het oordeel van de President dat
de overgaande werknemer een arbeidsovereenkomst had met de vervreemder van de
151
152
onderneming. In zijn beschikking van 13 november 1984 volgde de kantonrechter
te Harderwijk het oordeel van de President en voegde hieraan toe dat de consequentie
van het niet van toepassing zijn van de artikelen 7:662 e.v. BW op de intra-concern
gedetacheerde werknemer “het gevaar in zich bergt dat een concern de art. 1639aa e.v.
BW kan omzeilen door bepaalde ondernemingsaktiviteiten op te splitsen onder
verschillende dochtervennootschappen en vervolgens de aktiviteiten van een onderneming over te dragen zonder vrees voor toepassing van deze artikelen.” In een
dergelijk geval zou de rechter, zo vervolgde de kantonrechter, door die constructie heen
moeten zien en kunnen oordelen dat sprake is van een schijnconstructie. Daarvan zou
volgens de kantonrechter echter niet snel sprake zijn, “omdat het in de organisatie van
een concern heel wel kan passen verschillende aktiviteiten bij diverse dochtermaatschappijen onder te brengen.” Zou evenwel kort na het op een dergelijke wijze
reorganiseren van een groep de onderneming van een groepsmaatschappij worden
overgedragen dan zou dit wel kunnen duiden op een schijnconstructie.
De overweging van de President dat de arbeidsovereenkomst van de intra-concern
gedetacheerde werknemer, indien de groepsmaatschappij waarbij de werknemer
werkzaam is haar onderneming overdraagt, niet van rechtswege op de verkrijger
overgaat op grond van artikel 7:663 BW, omdat de werknemer geen arbeidsovereenkomst heeft met deze groepsmaatschappij, vormde sindsdien de heersende leer. Na
de hiervoor besproken uitspraken uit 1982 en 1984 bleef het wat het vereiste van
dubbele binding in groepsverhoudingen betreft ruim vijftien jaar stil in de recht153
spraak. In uitspraken uit 2000, 2005, 2008 en 2009 waarin de vraag centraal stond
of de intra-concern gedetacheerde werknemer mee overging bij de overgang van de
onderneming van de groepsmaatschappij waarbij hij feitelijk werkzaam was, werd
telkens bevestigd wat toen in de literatuur al de ‘Heidemij-leer’ was gaan heten.

151 W.J. Slagter onderschreef deze overweging in De sterfhuis-constructie in TVVS 1983/2, p. 22-31 en
in zijn bespreking van onder meer de Heidemij-zaak in TVVS 1983/5, p. 129-131.
152 Ktr. Harderwijk 13 november 1984, Prg. 1985, 2247.
153 Ktr. Rotterdam 9 februari 2000, JAR 2000/143, Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 22 februari 2005, JAR 2005/
63, Hof Amsterdam 29 mei 2008, JAR 2008/218 (in zijn arrest van 30 juni 2009, JAR 2009/195
herformuleerde het Hof Amsterdam de in zijn arrest van 29 mei 2008 geformuleerde prejudiciële
vraag) en Ktr. Rotterdam 26 september 2008, JAR 2008/212.
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In de zaak waarin het Hof te Amsterdam zich in 2003
uitsprak over het van
toepassing zijn van de artikelen 7:662 e.v. BW in geval van intra-concern detachering,
kwam het Hof op basis van de bijzondere omstandigheden in deze zaak tot een
andersluidend oordeel. In deze zaak was de intra-concern gedetacheerde werknemer
op basis van een arbeidsovereenkomst met de moedermaatschappij vijf jaar werkzaam bij de groepsmaatschappij op het moment dat de onderneming van de groepsmaatschappij werd overgedragen aan een derde. De moedermaatschappij sloot als
bestuurder van de groepsmaatschappij de overeenkomst met de derde en in een
bijlage van die overeenkomst was afgesproken dat de derde de bij de groepsmaatschappij werkzame werknemers – waaronder de werknemer – over zou nemen. Het
Hof overwoog dat bij de toepassing van de artikelen 7:662 e.v. BW de grenzen van het
begrip onderneming ruim moeten worden getrokken. Naar het oordeel van het Hof
waren zowel de moeder- als haar groepsmaatschappij betrokken bij de overgegane
onderneming en nauw met elkaar verbonden. Bovendien was de werknemer al vijf
jaar feitelijk werkzaam bij de groepsmaatschappij. Op grond van deze omstandigheden beschouwde het Hof, althans zo lees ik zijn overwegingen, zowel de moederals haar groepsmaatschappij voor de toepassing van de artikelen 7:662 e.v. BW
als vervreemder van de onderneming en ging dientengevolge de arbeidsovereenkomst van de werknemer op grond van artikel 7:663 BW van rechtswege over. De
kantonrechter te Utrecht kwam in zijn uitspraak uit 2009 op basis van een verge155
lijkbare redenering tot eenzelfde oordeel. In deze uitspraak vereenzelvigde de
kantonrechter twee zelfstandige defensielocaties met het Ministerie van Defensie
bij de toepassing van de artikelen 7:662 BW. De kantonrechter overwoog dat, gelet op
de ruime interpretatie van het ondernemingsbegrip door het Hof van Justitie, de vraag
wie de vervreemder is en daarmee al dan niet kan worden vereenzelvigd eveneens
ruim uitgelegd dient te worden bij de vraag of sprake is van overgang van onderne156
ming. Overigens overwoog de Hoge Raad reeds in het arrest ISS/Lavos uit 2007 dat
wanneer met constructies geprobeerd wordt de toepassing van de artikelen 7:662 e.v.
BW te omzeilen onder omstandigheden verschillende rechtspersonen met elkaar
vereenzelvigd zouden kunnen worden. Wanneer echter geen sprake is van bijzondere
omstandigheden of van omzeilingsconstructies, maar van ‘gewone’ intra-concern
detachering als bedoeld in paragraaf 6.7 is dit niet aan de orde.
5.10.2

Heidemij-leer in strijd met doel Richtlijn

Het doel van de Richtlijn is de rechten van werknemers veilig te stellen bij overgang
van onderneming. In dat kader voorziet de Richtlijn in een overgang van de rechten
van de werknemers van de vervreemder op de verkrijger en een beveiliging van de
werknemer tegen een ontslag uitsluitend wegens overgang van onderneming. De
Richtlijn beoogt daarmee de werknemer te beschermen tegen het verlies van zijn
baan. De werknemer zou bij gebreke van de bescherming van de Richtlijn in geval van
154 Hof Amsterdam 20 maart 2003, JAR 2003/103.
155 Ktr. Utrecht 4 maart 2009, JAR 2009/98 en JIN 2009/312 m.nt. Zwemmer.
156 HR 8 juni 2007, JAR 2007/213 (ISS/Lavos). Zie over dit arrest R.M. Beltzer en J.P.H. Zwemmer, De
uitleg van artikel 43 van de Schoonmaak cao: geen misbruik, geen overgang van onderneming?,
ArA 2008/1.
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overgang van onderneming weliswaar in dienst blijven van de vervreemder, maar hij
raakt dan wel zijn werkzaamheden kwijt. Indien de vervreemder hem geen andere
werkzaamheden kan aanbieden, zou dat leiden tot het verlies van zijn baan als direct
gevolg van de overgang van de onderneming. Juist om dit laatste te voorkomen, zag de
Richtlijn het licht waarin te dien einde een ontslagverbod wegens overgang van
onderneming werd opgenomen, gekoppeld aan het van rechtswege overgaan van
de arbeidsovereenkomst naar de nieuwe exploitant van de onderneming. Op basis
van de op grond van de Heidemij-leer vereiste dubbele binding werd uitsluitend de in
de overgaande onderneming werkzame én in dienst van de vervreemder zijnde werknemer beschermd tegen het verlies van zijn werkzaamheden als gevolg van de overgang
van de onderneming. Wanneer wordt aangenomen dat de intra-concern gedetacheerde
werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met de personeels-BV zou hij daardoor
nimmer bescherming ontlenen aan de Richtlijn. Ik licht dit toe aan de hand van twee
overgangssituaties die zich voor kunnen doen bij intra-concern detachering.
In de eerste situatie komt een einde aan de intra-concern detachering door de
personeels-BV omdat de groepsmaatschappij de werknemers die voorheen intraconcern bij haar waren gedetacheerd, gaat inlenen bij een derde. Deze werknemers
blijven dan werkzaam bij de groepsmaatschappij maar dan op basis van een arbeidsovereenkomst met deze derde. Deze derde kan bijvoorbeeld een uitzendbureau of een
payrollbedrijf zijn. In deze situatie blijft de groepsmaatschappij dus de onderneming
exploiteren, maar zijn de werknemers niet meer in dienst van de personeels-BV. De
vraag is dan of die werknemers krachtens artikel 7:663 BW zijn overgegaan naar die
derde. Dat zou denkbaar kunnen zijn wanneer sprake zou zijn van een arbeidsintensieve onderneming. De personeels-BV en niet de groepsmaatschappij moet dan wel
de vervreemder zijn van deze arbeidsintensieve onderneming. Daarvoor moet de
personeels-BV op grond van artikel 2 lid 1 sub a van de Richtlijn kunnen worden
beschouwd als de exploitant van die onderneming. Dat zou het geval kunnen zijn
indien de intra-concern gedetacheerde werknemers voor de toepassing van de
Richtlijn zouden kunnen worden aangemerkt als werkzaam in de onderneming van
de personeels-BV. De werknemers zouden dan op de voet van de overwegingen uit
het hiervoor besproken arrest Jouini van het Hof van Justitie van 13 september 2007
157
kunnen overgaan. Hiervoor stelde ik al dat daarvan mijns inziens geen sprake kan
zijn bij intra-concern detachering. De activiteiten van de personeels-BV kunnen niet
op dezelfde voet als de activiteiten van een uitzendbureau als onderneming in de zin
van de Richtlijn worden beschouwd. Zelfs wanneer de personeels-BV de bij de andere
groepsmaatschappijen gedetacheerde werknemers werft en selecteert en de p&owerkzaamheden van de bij de groep werkzame werknemers verricht, is sprake
van activiteiten die zij in plaats van, of als verlengstuk van de andere groepsmaatschappijen verricht. Anders dan een personeels-BV werft een uitzendbureau
opdrachtgevers om de door hemzelf geworven en geselecteerde uitzendkrachten
aan ter beschikking te stellen. Dergelijke ondernemingsactiviteiten ontbreken bij de
personeels-BV. Waar uitzendbureaus winst maken door hun opdrachtgevers een zo

157 HvJ EG 13 september 2007, JAR 2007/252 (Jouini e.a./Princess Personal Service GmbH (PPS)). Zie
paragraaf 5.4 en 5.9.
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hoog mogelijke prijs te laten betalen voor het tijdelijk gebruik maken van hun
werknemers, worden de salarissen en kosten van de in dienst van de personeels-BV
zijnde werknemers – inclusief de salarissen en kosten van de bij de personeels-BV
werkzame administratieve en p&o-medewerkers – betaald uit de omzet die de groep
in haar geheel maakt.
Als de activiteiten van de personeels-BV al als onderneming kunnen worden aangemerkt, zouden deze niet bestaan uit het ‘werkgever zijn’ van alle bij de groepsmaatschappijen werkzame werknemers, maar uit het verrichten van de administratieve,
wervings- en begeleidingstaken ten behoeve van de bij de groepsmaatschappijen
158
gedetacheerde werknemers. Van een overgang van deze onderneming zou sprake
zijn wanneer een ander deze administratieve, wervings- en begeleidingstaken zou
gaan verrichten. In dat geval zouden mijns inziens echter uitsluitend de werknemers
van de personeels-BV die deze administratieve, wervings- en begeleidingstaken
verrichten, overgaan. Omdat de activiteiten van de personeels-BV mijns inziens niet
kunnen worden beschouwd als een onderneming waarin de intra-concern gedetacheerde werknemers kunnen worden geacht werkzaam te zijn voor de toepassing
van de Richtlijn, zouden zij daardoor altijd achter het net vissen bij overgang van
onderneming. Alleen wanneer sprake zou zijn van de in de vorige paragraaf besproken bijzondere omstandigheden, of van omzeilingsconstructies zou dit anders
kunnen zijn geweest omdat de rechter in die situaties zowel de personeels-BV als de
groepsmaatschappij waarbij de werknemer gedetacheerd waren, kan aanmerken als
de vervreemder van de overgaande onderneming.
Dat de activiteiten van de personeels-BV niet kunnen worden aangemerkt als een
onderneming waarin de werkzaam is voor de toepassing van de Richtlijn wordt
duidelijker wanneer de gevolgen voor de werknemer van de overgang van de
onderneming van de groepsmaatschappij waarbij hij intra-concern gedetacheerd is,
worden vergeleken met de gevolgen voor de uitzendkracht van de overgang van de
onderneming van de inlener aan wie hij ter beschikking is gesteld. Voor de uitzendkracht zal de overgang van de onderneming van de inlener als consequentie hebben
dat deze de opdrachtovereenkomst met het uitzendbureau beëindigt. Het uitzendbureau gaat dan op zoek naar een andere opdrachtgever om de uitzendkracht aan ter
beschikking te stellen. Dat laatste behoort tot de gebruikelijke ondernemingsactiviteiten van het uitzendbureau (allocatiefunctie) en dat de uitzendkracht aan verschillende opdrachtgevers ter beschikking kan worden gesteld, maakt ook deel uit van
de door hem met het uitzendbureau gemaakte afspraken. Dat de uitzendkracht bij
de overgang van de onderneming van de opdrachtgever aan wie hij ter beschikking
is gesteld niet mee overgaat, zal dus niet automatisch tot baanverlies leiden omdat
hij op korte termijn aan een nieuwe opdrachtgever van het uitzendbureau ter
beschikking kan worden gesteld. Dat ligt anders voor de intra-concern gedetacheerde
158 Vgl. R.M. Beltzer, Overgang van onderneming: wie gaat mee, wie blijft achter, wie valt tussen wal
en schip?, ArbeidsRecht 2005/5, p. 3-8. Zie anders F.B.J. Grapperhaus, Concernproblematiek: gaan
de werknemers van de personeels-BV van rechtswege over naar de verkrijger van de door een
andere concern-BV vervreemde activiteit waarnaar die werknemers werden gedetacheerd?, OR
2006/7, p. 291/292.
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werknemer. Slechts een klein deel van de binnen de groep werkzame werknemers
zal, al dan niet in het kader van zogenoemde ‘management development programs’,
bij verschillende groepsmaatschappijen werkzaam (kunnen) zijn. De overgrote meerderheid wordt in dienst genomen om in beginsel langdurig werkzaam te zijn in de
door één van de groepsmaatschappijen geëxploiteerde onderneming. Wanneer de
onderneming van deze groepsmaatschappij overgaat, zal deze intra-concern gedetacheerde werknemer zijn werkzaamheden verliezen en de mogelijkheden
tot herplaatsing bij een andere groepsmaatschappij zullen dan beperkt zijn. De
personeels-BV zal in deze situatie overgaan tot het ontslag van de werknemer.
Hoewel daarbij in de regel een ontslagvergoeding zal worden toegekend aan de
werknemer, zou deze uitkomst in strijd zijn met het doel van de Richtlijn omdat de
intra-concern gedetacheerde werknemer hier zijn arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaarden verliest als gevolg van de overgang van de onderneming waarin hij
werkzaam is.
De tweede overgangssituatie is die welke aan de orde was in de Heidemij-zaak. In
deze situatie gaat de onderneming van de groepsmaatschappij waarbij de werknemers intra-concern gedetacheerd zijn over naar een derde. In deze overgangssituatie
zouden de intra-concern gedetacheerde werknemers ook niet mee overgaan wanneer
de overgaande onderneming als een arbeidsintensieve onderneming kon worden
aangemerkt omdat hun werkgever, de personeels-BV, dan niet de exploitant – en
daarmee de vervreemder – is van die onderneming.
5.10.3

Albron: intra-concern gedetacheerde werknemer gaat wel over
159

In zijn vonnis van 15 maart 2006 oordeelde de kantonrechter te Utrecht dat de
Heidemij-leer niet in overeenstemming was met het doel van de Richtlijn. In deze
zaak waren alle in Nederland werkzame werknemers binnen de Heineken-groep in
dienst van Heineken Nederlands Beheer B.V. (Heineken Beheer). Zij werden door
Heineken Beheer gedetacheerd bij andere tot de Heineken-groep behorende groepsmaatschappijen, waaronder Heineken Nederland B.V. (Heineken Nederland), waarin
de cateringactiviteiten van Heineken waren ondergebracht. In 2004 besloot Heineken
de cateringactiviteiten uit te besteden aan Albron Catering B.V. (Albron). In het kader
van de uitbesteding van de cateringwerkzaamheden bood Albron de cateringwerknemers een arbeidsovereenkomst met minder gunstige arbeidsvoorwaarden aan en
ontvingen zij van Heineken een vertrekpremie. Eén cateringwerknemer die al sinds
1985 intra-concern gedetacheerd was bij Heineken Nederland stelde zich echter op
het standpunt dat zijn arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:663 BW van
rechtswege was overgegaan naar Albron en daarom zijn oude, betere Heinekenarbeidsvoorwaarden waren blijven gelden. Albron stelde zich op het standpunt dat de
arbeidsovereenkomsten van de cateringwerknemers niet op grond van artikel 7:663
BW waren overgegaan nu deze werknemers een arbeidsovereenkomst hadden met
Heineken Beheer en niet met Heineken Nederland, de vervreemder van de cateringactiviteiten. De kantonrechter verwierp het standpunt van Albron. Hij stelde daarbij
159 Ktr. Utrecht 15 maart 2006, JAR 2006/80.
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voorop dat binnen de arbeidsovereenkomst van de cateringwerknemer geen sprake is
van een specifiek beoogde en gewenste flexibiliteit in de zin van herhaaldelijke
kortstondige detacheringen of uitzendingen zoals bij een typische uitzendwerkgever.
Vervolgens oordeelde de kantonrechter dat een werknemer die, zoals in deze procedure, op grond van een arbeidsovereenkomst met een “formele en verder activiteitenloze werkgever” geruime tijd werkzaam is bij een “materiële werkgever” die deel
uitmaakt van dezelfde groep, zich kan beroepen op de overgang van zijn arbeidsovereenkomst krachtens de Richtlijn. Dat de werknemer niet op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst was van de vervreemder, Heineken Nederland, stond naar het
oordeel van de kantonrechter niet in de weg aan het van rechtswege overgaan van zijn
arbeidsovereenkomst naar Albron op grond van artikel 7:663 BW. Hij motiveerde dit
160
door te verwijzen naar het hiervoor besproken arrest Botzen. Hoewel de kantonrechter constateerde dat in dit arrest geen sprake was geweest van een scheiding
tussen de formele en de materiële werkgever gaf dit arrest naar zijn oordeel wel een
aanwijzing hoe het Hof van Justitie tegen deze kwestie aan zou kijken. De kantonrechter overwoog dat denkbaar zou kunnen zijn dat het Hof van Justitie, ook indien
sprake zou zijn van een onderscheid tussen de formele en de materiële werkgever, in
lijn met dit arrest zou oordelen dat de cateringwerknemer mee over zou gaan omdat
hij bij de materiële werkgever is aangesteld in de zin van het arrest Botzen (of voor het
vervullen van zijn taak is tewerkgesteld zoals het Hof van Justitie dit formuleerde in het
161
arrest d’Urso ). De rol van de formele werkgever zou dan van ondergeschikt belang
zijn in het kader van de overgang van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.
Niet alleen de omstandigheid dat de werknemer feitelijk werkzaam was bij de
ondernemingsactiviteiten die door Heineken Nederland werden overgedragen, leidde
tot het oordeel van de kantonrechter dat deze in dienst van Heineken Beheer zijnde
werknemers van rechtswege overgingen krachtens artikel 7:663 BW. Uit het vonnis
van de kantonrechter blijkt dat nog vier feitelijke omstandigheden een rol speelden
bij de totstandkoming van zijn oordeel. Alle in Nederland werkzame werknemers
binnen de Heineken-groep waren in dienst van Heineken Beheer; Heineken Beheer
behoorde tot dezelfde groep als Heineken Nederland; de werknemer had zijn werkzaamheden gedurende geruime tijd (20 jaar) bij de in Heineken Nederland ondergebrachte cateringactiviteiten verricht en door Heineken Beheer werden verder geen
(ondernemings-) activiteiten verricht. In hoger beroep constateerde het Hof Amster162
dam dat de in dienst van Heineken Beheer zijnde werknemers werden aangenomen en ingezet ten behoeve van één groepsmaatschappij wegens hun specifieke
kennis en vaardigheden en niet aan de orde was dat zij op enig moment zouden
kunnen worden tewerkgesteld bij een andere groepsmaatschappij. Tevens constateerde het Hof Amsterdam dat deze intra-concern detacheringstructuur al ruim

160 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 (Botzen e.a./Rotterdamsche Droogdokmaatschappij (m.nt.
Stein). Zie paragraaf 5.5.3.
161 HvJ EG 25 juli 1991, NJ 1994, 168 (d’Urso e.a./Ercole Marelli Elettromeccanica Generale SpA (onder
bijzonder bewind) e.a.). Zie paragraaf 5.5.3.
162 Hof Amsterdam 29 mei 2008, JAR 2008/218 (in zijn arrest van 30 juni 2009, JAR 2009/195
herformuleerde het Hof Amsterdam de in zijn arrest van 29 mei 2008 geformuleerde prejudiciële
vraag).
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20 jaar bestond bij Heineken en deze niet was opgezet om de gevolgen van de Richtlijn
te omzeilen. Daartegenover stond dan weer dat het vereiste van dubbele binding voor
het van rechtswege overgaan van de werknemer ex artikel 7:663 BW zou meebrengen
dat de intra-concern detachering binnen de Heineken-groep naar consequentie een
omzeiling van de Richtlijn inhield, hoezeer ook omzeiling van de Richtlijn niet was
beoogd. Hoewel het Hof Amsterdam overwoog dat volgens de heersende leer aan de
toepasselijkheid van artikel 7:663 BW de eis wordt gesteld dat de vervreemder van de
over te dragen onderneming ook de werkgever is van de betrokken werknemers, achtte
hij deze uitleg in verband met het doel van de Richtlijn – bescherming van de
werknemers bij verandering van ondernemer, in het bijzonder het veilig stellen van
het behoud van hun rechten – niet buiten iedere twijfel. Hij besloot daarom deze
kwestie voor te leggen aan het Hof van Justitie.
Conclusie A-G Bot
163
In zijn conclusie
voor het Albron-arrest stelt de A-G voorop dat de Richtlijn
van toepassing is op iedere overgang van een economische eenheid en het feit dat
de werknemer tot een dergelijke eenheid behoort hem aanspraak geeft op de door de
Richtlijn verleende rechten. Wat het tot een economische eenheid behoren van de
werknemer betreft, verwijst de A-G naar het arrest Botzen waarin het Hof oordeelde
dat bij gedeeltelijke overgang van onderneming voor de overgang van de werknemer
enkel beslissend is of de afdeling, waarbij de werknemers waren aangesteld en die het
organisatorisch kader vormde waarbinnen de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd, al dan niet wordt overgedragen. Daarnaast wijst de A-G op het dwingende
karakter van de Richtlijn dat eraan in de weg staat dat de overgang van de
arbeidsovereenkomst krachtens de Richtlijn afhankelijk kan zijn van de wil van
de vervreemder en de verkrijger. Volgens de A-G bestaat inhoudelijk weinig verschil
tussen de situatie waarin de permanent bij één groepsmaatschappij tewerkgestelde
werknemer formeel in dienst is van een andere groepsmaatschappij en de situatie
waarin deze werknemer wél in dienst is van de groepsmaatschappij waarbij hij
werkzaam is. Enerzijds is, zo meent de A-G, een dergelijke werknemer immers
geïntegreerd in de structuur van deze, zoals hij dat noemt, “vennootschap van
tewerkstelling” en draagt de werknemer bij tot de uitoefening van de economische
activiteit van deze laatste. Anderzijds verleent volgens de A-G het permanente
karakter van zijn tewerkstelling aan de “arbeidsverhouding” met de vennootschap
van tewerkstelling dezelfde duur als die welke zou voortvloeien uit een direct met die
vennootschap gesloten arbeidsovereenkomst. De vennootschap van tewerkstelling
kan dus, alsof zij de juridische werkgever van de werknemer is, voor onbepaalde tijd
beschikken over een werknemer die zij kan opleiden volgens haar behoeften.
Daarnaast profiteert zij in gelijke mate van de ervaring die deze werknemer heeft
opgedaan bij het verrichten van zijn werkzaamheden in haar onderneming. De A-G
benadrukt dat deze intra-concern detachering niet is te vergelijken met uitzending
door een uitzendbureau omdat een uitzendkracht slechts tijdelijk ter beschikking
wordt gesteld aan een inlener en omdat de werknemer in deze situatie niet

163 Conclusie A-G Y. Bot 3 juni 2010, EUR C-242/09. Zie over de conclusie van de A-G ook mijn AR
Updates Commentaar 2010/495, Einde heersende Heidemij-leer?, www.ar-updates.nl.
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persoonlijk wordt gekozen door de vennootschap van tewerkstelling, maar wordt
geselecteerd door het uitzendbureau. Volgens de A-G moet, gezien “het doel en het
stelsel” van de Richtlijn, de wijze van organisatie van de arbeidsverhoudingen binnen
een groep als Heineken in Nederland, zo worden begrepen dat de werkgeversvennootschap de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van het concern
aangaat voor rekening van elk van de groepsmaatschappijen waarbij deze werknemers worden tewerkgesteld. De omstandigheid dat de arbeidsovereenkomsten van
de bij de overgedragen vennootschap tewerkgestelde werknemers met een andere
groepsmaatschappij zijn gesloten, mag om die reden volgens de A-G niet beletten dat
de uit die overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen op de verkrijger
overgaan. Indien de Richtlijn in deze situatie niet van toepassing zou zijn, zouden
groepen hun arbeidsverhoudingen zo kunnen organiseren dat de toepassing van de
Richtlijn wordt vermeden. Het beslissende criterium bij het van toepassing zijn van
de Richtlijn op de intra-concern gedetacheerde werknemer bij de overgang van de
onderneming van de groepsmaatschappij waarbij hij is tewerkgesteld, is naar mening
van de A-G de duurzaamheid van de band tussen de werknemer en deze
onderneming.
Hof van Justitie
164
In zijn arrest van 21 oktober 2010
volgt het Hof van Justitie de A-G in zijn
165
conclusie. Anders dan de A-G baseert het Hof van Justitie zijn oordeel dat bij de
overgang van de onderneming van een groepsmaatschappij ook de permanent bij die
onderneming tewerkgestelde, maar in dienst van een andere groepsmaatschappij
zijnde werknemer overgaat op een bredere uitleg van het werkgeversbegrip in de
Richtlijn. Op basis van dit bredere werkgeversbegrip voldoet ook de intra-concern
gedetacheerde werknemer aan de vereiste dubbele binding voor het van rechtswege
overgaan van zijn arbeidsovereenkomst bij de overgang van de onderneming van de
groepsmaatschappij waarbij hij feitelijk werkzaam is. In zijn overwegingen stelt
het Hof van Justitie vast dat uit de bewoordingen van artikel 2 lid 1 sub a van de
Richtlijn volgt dat de in dit lid gedefinieerde vervreemder degene is die door een
overgang in de zin van artikel 1 lid 1 van de Richtlijn “de hoedanigheid van werkgever

164 HvJ EU 21 oktober 2010, NJ 2010, 576 (m.nt. Mok), JAR 2010/298 en JIN 2010/858 m.nt. Jellinghaus
(Albron Catering B.V./Roest).
165 Zie over dit arrest o.a. J.P.H. Zwemmer, Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat van rechtswege
mee over indien het concernonderdeel waarbij hij permanent werkzaam, maar niet formeel in dienst
is, overgaat in de zin van art. 7:662 BW, AR Updates Commentaar 2010/835, www.ar-updates.nl, J.P.H.
Zwemmer, Het Albron-arrest, de contractuele versus de niet-contractuele werkgever en de mogelijke
gevolgen voor andere uitzendvarianten, TRA 2011/1, p. 16-20, E. Knipschild en E.C. van Fenema,
Albron: over de vervreemder, de arbeidsbetrekking en de beschermingsgedachte, ArbeidsRecht 2011/
1, p. 3-9, R.F.N. Henneman, Overgang van onderneming in concernverband: wordt vervolgd, V&O
2011/1, p. 18-20, C.J.M.W. Kote, Permanent gedetacheerde werknemer in concernverhouding niet
meer vogelvrij bij overgang van onderneming, NTER 2011/1, p. 20-26, F.B.J. Grapperhaus, Overgang van
onderneming en concernproblematiek, OR 2011/1, p. 33-37, W.H.A.C.M. Bouwens en A.P.P. Witteveen,
Het Albron-arrest: lees maar, er staat niet wat er staat, TAP 2011/1, p. 10-15, R.M. Beltzer en I.A.
Haanappel, Het Hof van Justitie en zijn benigna interpretatio van werkgever en werknemer, ArA 2011/
1, p. 57-77, M. Holtzer, Enige praktische consequenties van het Albron-arrest, ArbeidsRecht 2011/4,
p. 3-8, P.R.W. Schaink, Het Albron-arrest in faillissementsrechtelijk perspectief, TVI 2011/3, p. 80-84 en
R.A.A. Duk, Hof van Justitie – Zaak C-242/09, Albron Catering BV/FNV Bondgenoten en John Roest, SEW
2011/9, p. 408-410.
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(“ondernemer”) verliest”. Naar het oordeel van het Hof van Justitie verloor de
groepsmaatschappij waarbij de werknemer was gedetacheerd haar hoedanigheid
van “niet-contractuele werkgever” van de cateringwerknemers door de uitbesteding
van de cateringactiviteiten aan Albron waardoor niet kan worden uitgesloten dat zij
kan worden beschouwd als vervreemder in de zin van de Richtlijn. Op grond van
artikel 3 lid 1 van de Richtlijn heeft de door de Richtlijn geboden bescherming bij
verandering van ondernemer betrekking op de rechten en verplichtingen die voor de
vervreemder voortvloeien uit op dat moment bestaande verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten of arbeidsbetrekkingen op grond van het nationale recht van de
lidstaat. Het Hof van Justitie legt artikel 3 lid 1 van de Richtlijn zo uit dat daaruit volgt
dat op grond hiervan op het moment van overgang “hetzij een arbeidsovereenkomst,
hetzij, in plaats daarvan en dus als gelijkwaardig alternatief, een arbeidsbetrekking”
moet bestaan met de in de onderneming werkzame werknemer. Dit impliceert naar
het oordeel van het Hof van Justitie dat een contractuele band met de vervreemder
niet in alle omstandigheden vereist is om werknemers aanspraak te geven op de
bescherming van de Richtlijn. Onder arbeidsbetrekking in de zin van de Richtlijn
verstaat het Hof van Justitie de feitelijke relatie tussen de exploitant van de onderneming en de werknemer die in deze onderneming werkzaam is op basis van een
contractuele relatie – een arbeidsovereenkomst – met een ander dan die exploitant.
Omdat de Richtlijn geen blijk geeft van een rangorde tussen de in de Richtlijn
gehanteerde begrippen arbeidsovereenkomst en arbeidsbetrekking, dient in een
situatie waarin sprake is van, zoals het Hof van Justitie stelt, “meerdere werkgevers”
niet stelselmatig meer gewicht te worden toegekend aan de werkgever waarmee
de arbeidsovereenkomst werd gesloten. Ook de groepsmaatschappij waarbij de werknemer gedetacheerd is, kan worden beschouwd als een vervreemder in de zin van de
Richtlijn. Omdat het overgangsbegrip in artikel 1 lid 1 sub b van de Richtlijn met name
ziet op de wijziging van de rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk
is voor de economische activiteit van de overgedragen eenheid, prevaleert naar het
oordeel van het Hof van Justitie bij de bepaling van wie de vervreemder van die
activiteit is, niet stelselmatig de band van de werknemer met de contractuele werkgever wanneer niet deze, maar de niet-contractuele werkgever verantwoordelijk is
voor de economische activiteit van de overgedragen economische eenheid. Deze uitleg
vindt naar het oordeel van het Hof van Justitie steun in de hiervoor aangehaalde
considerans van de Richtlijn waarin de noodzaak wordt onderstreept werknemers bij
verandering van “ondernemer” te beschermen. Naar het oordeel van het Hof van
Justitie kan dit begrip ondernemer in het geval van intra-concern detachering als aan
de orde in de Albron-zaak ook betrekking hebben op de niet-contractuele werkgever
die verantwoordelijk is voor de leiding van de overgedragen activiteiten.
Hof Amsterdam
Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie stelt Albron zich bij het Hof
Amsterdam op het standpunt dat de redactie van artikel 7:663 BW, de daaraan ten
grondslag liggende parlementaire geschiedenis en de wetssystematiek van Titel 10
Boek 7 BW in de weg staan aan richtlijnconforme interpretatie aangezien deze zou
leiden tot een uitspraak contra legem. Bovendien brengt volgens Albron het beginsel
van rechtszekerheid mee dat geen richtlijnconforme interpretatie kan plaatsvinden.
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In zijn verwijzingsarrest van 25 oktober 2011 gaat het hof hier niet in mee en
bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter te Utrecht. Naar het oordeel van het hof
geven de bewoordingen van artikel 7:663 BW geen rechtstreeks uitsluitsel over de
vraag hoe het in dit artikel gehanteerde begrip werkgever moet worden geduid in
geval van intra-concern detachering als aan de orde in de Heineken-groep. Het hof
overweegt dat de tekst van artikel 7:663 BW in elk geval voldoende ruimte biedt om
op de voet van de overwegingen van het Hof van Justitie bij intra-concern detachering
onder werkgever zowel de contractuele als de niet contractuele werkgever te verstaan. Dat in artikel 7:663 BW wordt gesproken over de overgang van rechten en
verplichtingen die op het tijdstip van de overgang voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer doet daar niet aan af. De
woorden “tussen hem” in artikel 7:663 BW vormen naar het oordeel van het hof, nu
hij er mede op basis van de wetsgeschiedenis van uitgaat dat met dit artikel werd
bedoeld ten volle uitvoering te geven aan de uit de Richtlijn voortvloeiende verplichtingen, onvoldoende grond voor de veronderstelling dat hiermee zou zijn beoogd de
Richtlijn niet ten volle te implementeren. Ook de wetssystematiek van Titel 10 Boek 7
BW in bredere zin verzet zich volgens het hof niet tegen richtlijnconforme interpretatie omdat het ruimere werkgeversbegrip op grond van de Richtlijn slechts geldt
bij de toepassing van artikel 7:663 BW in geval van intra-concern detachering.
Datzelfde geldt naar het oordeel van het hof voor het rechtszekerheidsbeginsel. De
omstandigheid dat in de gepubliceerde (lagere) rechtspraak in Nederland werd
geoordeeld dat op grond van artikel 7:663 BW de eis gold dat tussen de werknemers
die werkzaam waren in de onderneming of het onderdeel daarvan dat werd vervreemd en de vervreemder een arbeidsovereenkomst moest bestaan, brengt niet mee
dat Albron erop mocht vertrouwen dat artikel 7:663 BW ook in deze zaak zo zou
worden uitgelegd. Dat de in de lagere rechtspraak gevolgde opvatting in het algemeen
ook in de Nederlandse rechtswetenschappelijke literatuur werd aangehangen, legt
evenmin gewicht in de schaal, aldus het hof. Volgens het hof volgt uit het feit dat –
zoals ter zitting was gebleken – in het contract betreffende de uitbesteding van de
cateringactiviteiten rekening is gehouden met de mogelijkheid dat sprake was van
een overgang in de zin van artikel 7:663 BW, dat Albron er niet volledig op had
vertrouwd dat de cateringwerknemers niet van rechtswege zouden overgaan.
5.10.4

Overgang arbeidsovereenkomst krachtens “arbeidsbetrekking”

Indien de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een andere groepsmaatschappij dan die waarbij hij permanent werkzaam is, dan bestaat tussen de werknemer
en deze laatste groepsmaatschappij een arbeidsbetrekking in de zin van artikel 3
lid 1 van de Richtlijn. Bij de overgang van de onderneming van de groepsmaatschappij
waarbij de werknemer werkzaam is, gaat, op grond van zijn arbeidsbetrekking met
deze groepsmaatschappij, zijn arbeidsovereenkomst met de intra-concern detacherende groepsmaatschappij van rechtswege over naar de verkrijger. Althans, zo begrijp

166 Hof Amsterdam 25 oktober 2011, JAR 2011/292 m.nt. Witteveen.

203

5.10.4

Werkgeverschap en overgang van onderneming
167

ik de overwegingen van het Hof van Justitie in het Albron-arrest. De verkrijger neemt
dan na de overgang dus de plaats in van zowel de contractuele als de niet-contractuele
168
werkgever van de werknemer. Bouwens en Witteveen hebben betoogd dat slechts
de door het Hof van Justitie aangenomen arbeidsbetrekking tussen de werknemer en
de niet-contractuele werkgever zou overgaan naar de verkrijger en de arbeidsovereenkomst met de contractuele werkgever zou blijven bestaan. Omdat de door het Hof
van Justitie aangenomen arbeidsbetrekking met de niet-contractuele werkgever naar
Nederlands recht slechts een feitelijke verhouding is, zou dan bij de overgang van de
onderneming van de niet-contractuele werkgever de bij deze onderneming tewerkgestelde werknemer feitelijk mee overgaan, maar contractueel in dienst blijven van
dezelfde contractuele werkgever. Deze letterlijke uitleg van de overwegingen van het
Hof van Justitie in het Albron-arrest is mijns inziens niet juist omdat de uitkomst
hiervan niet verenigbaar is met het doel en het systeem van de Richtlijn. Zoals volgt uit
de considerans van de Richtlijn wordt met de Richtlijn het behoud van de rechten van
de werknemers bij verandering van ondernemer beoogd. Dit wordt bewerkstelligd met
een indiensttreding van rechtswege van de werknemer bij de verkrijger van de
onderneming. Dat is niet aan de orde wanneer het Albron-arrest op de door Bouwens
en Witteveen voorgestane wijze zou worden uitgelegd omdat de werknemer dan na de
overgang van de onderneming van de groepsmaatschappij (contractueel) in dienst
blijft van de personeels-BV. Bovendien zou de werknemer dan niet (op grond van
artikel 7:670 lid 8 BW) worden beschermd tegen ontslag door de personeels-BV
wegens de overgang van de onderneming van de groepsmaatschappij.
De werknemer heeft naar het oordeel van het Hof van Justitie een arbeidsbetrekking
met de niet-contractuele werkgever in de zin van artikel 3 lid 1 van de Richtlijn als de
niet-contractuele werkgever verantwoordelijk is voor de economische activiteiten
van de overgedragen eenheid wat impliceert dat hij als vervreemder van de onderneming moet worden beschouwd en wanneer de werknemer permanent is tewerkgesteld bij deze onderneming. Hiermee heeft het Hof van Justitie in het Albron-arrest
een geheel nieuwe uitleg gegeven aan de betekenis van en de verhouding tussen de in
artikel 3 lid 1 van de Richtlijn gehanteerde begrippen arbeidsovereenkomst en
arbeidsbetrekking. Zoals aan de orde kwam in paragraaf 5.5 werd voorafgaande aan
het Albron-arrest aangenomen dat de Europese wetgever met het gebruik van de
woorden arbeidsovereenkomst en arbeidsbetrekking had beoogd eenieder die onder

167 Ik betoogde dit eerder in mijn AR Updates commentaar van 26 oktober 2010 bij het Albron-arrest:
J.P.H. Zwemmer, Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat van rechtswege mee over indien
het concernonderdeel waarbij hij permanent werkzaam, maar niet formeel in dienst is, overgaat in
de zin van art. 7:662 BW, AR Updates Commentaar 2010/835, www.ar-updates.nl en in TRA: J.P.H.
Zwemmer, Het Albron-arrest, de contractuele versus de niet-contractuele werkgever en de
mogelijke gevolgen voor andere uitzendvarianten, TRA 2011/1, p. 16-20. Zo ook o.a. .M. Beltzer
en I.A. Haanappel, Het Hof van Justitie en zijn benigna interpretatio van werkgever en werknemer,
ArA 2011/1, p. 70 en G.J.J. Heerma van Voss en J.M. van Slooten, Kroniek van het sociaal recht, NJB
7 oktober 2011, nr. 34, p. 2304. Zie anders o.a. E. Knipschild en E.C. van Fenema, Albron: over de
vervreemder, de arbeidsbetrekking en de beschermingsgedachte, ArbeidsRecht 2011/1, p. 5 en W.
H.A.C.M. Bouwens en A.P.P. Witteveen, Het Albron-arrest: lees maar, er staat niet wat er staat, TAP
2011/1.
168 W.H.A.C.M. Bouwens en A.P.P. Witteveen, Het Albron-arrest: lees maar, er staat niet wat er staat,
TAP 2011/1.

204

Intra-concern detachering en overgang van onderneming

5.10.4

het nationale recht van de lidstaten onder uiteenlopende noemers arbeidsrechtelijke
bescherming genoot onder het bereik van de Richtlijn te brengen. In het Albron-arrest
gebruikt het Hof van Justitie dit begrip om de permanent bij de onderneming van een
groepsmaatschappij tewerkgestelde werknemer onder de toepassing van de Richtlijn
te laten vallen indien die onderneming overgaat. Noch uit de overwegingen van het
Hof van Justitie, noch uit de conclusie van de A-G blijkt wanneer de tewerkstelling van
de werknemer bij de groepsmaatschappij een dusdanig permanent karakter heeft, dat
deze tot een arbeidsbetrekking in de zin van de Richtlijn leidt. Ik meen dat daarvoor
niet zozeer naar de duur van de detachering moet worden gekeken, maar ook naar
de werkzaamheden waarvoor de werknemer op basis van zijn kwalificaties werd
aangenomen en of de werknemer op basis van de door partijen gemaakte afspraken
169
uitsluitend werkzaam zou zijn bij overgegane onderneming. Vast moet staan dat,
zoals de kantonrechter te Utrecht overwoog in zijn vonnis van 15 maart 2006 en
eveneens volgt uit de conclusie van de A-G voor het Albron-arrest, binnen de
arbeidsovereenkomst van de intra-concern gedetacheerde werknemer geen sprake
is van specifiek beoogde en gewenste flexibiliteit in de zin van herhaaldelijke kortstondige detacheringen of uitzendingen zoals bij een typische uitzendwerkgever. Als
dat het geval is, gaat de werknemer op grond van zijn arbeidsbetrekking met de
groepsmaatschappij waarbij hij werkzaam is van rechtswege mee over bij de overgang van de onderneming van die groepsmaatschappij.
Arbeidsovereenkomst en arbeidsbetrekking: communautair werkgeversbegrip?
Artikel 2 lid 2 van de Richtlijn bepaalt dat aan de hand van het nationale recht van de
lidstaat moet worden uitgemaakt of sprake is van een arbeidsovereenkomst of
170
arbeidsbetrekking. Naar Nederlands recht is, althans daar wordt van uitgegaan,
de intra-concern gedetacheerde werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in
de zin van Titel 10 Boek 7 BW in dienst van de intra-concern detacherende groepsmaatschappij. De relatie van deze werknemer met de groepsmaatschappij waarbij hij
gedetacheerd is, heeft geen aparte status of definitie in het Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht en is een puur feitelijke verhouding. In de arbeidswetgeving wordt
171
wel rekening gehouden met deze feitelijke relatie, maar dit rekening houden met
heeft slechts betrekking op bepaalde aan de arbeidsovereenkomst verbonden verplichtingen. Door te overwegen dat een arbeidsbetrekking in de zin van artikel 3 lid 1
van de Richtlijn bestaat tussen de intra-concern gedetacheerde werknemer en de
groepsmaatschappij die de verantwoordelijkheid en leiding heeft over de economische activiteit van de economische eenheid waarbij de werknemer werkzaam is,
breidt het Hof van Justitie het werkgeversbegrip van de Richtlijn dus uit ten opzichte
van de nationale wetgeving. Ik acht deze uitbreiding van het werkgeversbegrip voor
de toepassing van de Richtlijn echter wel verenigbaar met artikel 2 lid 2 van de
Richtlijn. Mijns inziens moet op basis van de overwegingen van het Hof van Justitie

169 Zo ook Ktr. Amsterdam 29 november 2011, JAR 2012/38.
170 Ook artikel 288 VWEU (voorheen artikel 249 EG-Verdrag) bepaalt dat het aan de lidstaten is de
vorm en middelen te kiezen waarin en waarmee de voorschriften uit de Richtlijn in nationale weten regelgeving worden omgezet. Zie hierover tevens paragraaf 2.5.1.
171 Zie o.a. artikel 7:658 lid 4 BW en het werkgeversbegrip in de Wet arbeid vreemdelingen en in de
Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet.
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nog steeds sprake zijn van een arbeidsovereenkomst naar nationaal recht voor het
van rechtswege overgaan van de werknemer op grond van zijn “arbeidsbetrekking”
met de overgaande onderneming. De werknemer die een arbeidsbetrekking heeft
met de overgaande onderneming moet deze arbeid dus verrichten in het kader van
172
een arbeidsovereenkomst in de zin van Titel 10 Boek 7 BW. Daardoor gaat bijvoorbeeld de opdrachtnemer die op basis van een zuivere overeenkomst van opdracht
langdurig werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever nog steeds niet over op
grond van zijn “arbeidsbetrekking” met de opdrachtgever omdat geen sprake is van
een arbeidsovereenkomst naar nationaal recht. Dat de Richtlijn geen afbreuk mag doen
aan het nationale recht met betrekking tot de definitie van een arbeidsovereenkomst of
arbeidsbetrekking betekent niet dat de Europese wetgever geen enkele invloed heeft
op wie als werkgever in de zin van de Richtlijn gebonden is aan de voorschriften uit de
Richtlijn. De Richtlijn is voor elke lidstaat verbindend ten aanzien van het resultaat dat
daarmee wordt beoogd. Staat het nationale werkgeversbegrip in de weg aan het met de
Richtlijn beoogde resultaat, dan heeft de lidstaat niet voldaan aan zijn implementatieverplichting. Zover gaat het in dit geval niet, maar mijns inziens staat op grond van
het Albron-arrest wel de wijze waarop artikel 3 lid 1 van de Richtlijn is geïmplementeerd in artikel 7:663 BW op gespannen voet met het in de Richtlijn beoogde resultaat.
Artikel 7:663 BW richtlijnconform geïnterpreteerd
Bij de implementatie van de Richtlijn in het BW ging de regering er als gezegd van uit
dat binnen het Nederlandse arbeidsrecht onder de in de Richtlijn gehanteerde
begrippen arbeidsovereenkomst en arbeidsbetrekking hetzelfde kon worden ver173
staan, namelijk een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW. Daardoor
hoefden volgens de regering naast de maatregelen voor de overgang van de arbeidsovereenkomst geen andere maatregelen te worden getroffen. In een situatie als
aan de orde in het Albron-arrest gaan nu dus op grond van de arbeidsbetrekking
van de werknemer met de groepsmaatschappij waarbij hij werkzaam is de uit de
met de personeels-BV gesloten arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen over. Dat staat op gespannen voet met de bewoordingen van artikel 7:663 BW waarin wordt gesproken over de overgang van de arbeidsovereenkomst
“tussen hem” – de vervreemder van de onderneming – en de in deze onderneming
werkzame werknemer. In zijn verwijzingsarrest van 25 oktober 2011 zag het Hof
Amsterdam hierin echter geen belemmering om artikel 7:663 BW richtlijnconform uit
te leggen in lijn met het oordeel van het Hof van Justitie in het Albron-arrest. Naar het
oordeel van het hof geven de bewoordingen van artikel 7:663 BW geen rechtstreeks
uitsluitsel over hoe het in dit artikel 7:663 BW gehanteerde begrip werkgever moet
worden geduid in geval van intra-concern detachering en bieden deze in elk geval
voldoende ruimte om bij intra-concern detachering onder werkgever zowel de
contractuele als de niet-contractuele werkgever te verstaan. Argumenten voor deze
richtlijnconforme uitleg zijn voor het hof dat artikel 7:663 BW het product is van de
Richtlijn en de door hem gehanteerde richtlijnconforme ruimere uitleg van het begrip
werkgever slechts geldt bij de toepassing van artikel 7:663 BW. Tegen dit oordeel kan

172 Zie ook HvJ EU 15 september 2010, JAR 2011/23 (Briot/Randstad Interim, NV Sodexho).
173 Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 6. Zie paragraaf 5.5.

206

Intra-concern detachering en overgang van onderneming

5.10.4

niet veel worden ingebracht wanneer het hof wordt gevolgd in zijn oordeel dat de
bewoordingen van dit artikel zo kunnen worden uitgelegd dat bij intra-concern
detachering onder werkgever eveneens de niet-contractuele werkgever, dus de
174
groepsmaatschappij waarbij de werknemer is tewerkgesteld, kan worden verstaan.
Mijns inziens kunnen de bewoordingen van artikel 7:663 BW echter uitsluitend zo
worden gelezen dat de uit een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW tussen de
vervreemder van de onderneming en een in die onderneming werkzame werknemer
voortvloeiende rechten en verplichtingen overgaan bij de overgang van die onderne175
ming. De vraag is dan of een richtlijnconforme uitleg van dit artikel als gehanteerd
176
door het hof nog steeds mogelijk zou zijn. Wissink betoogt in zijn dissertatie dat de
verplichting tot richtlijnconforme uitleg door de nationale rechter wordt begrensd
door de mogelijkheid die het nationale recht daarvoor biedt, of door het oordeel van de
rechter dat hij gezien zijn verhouding tot de wetgever het formuleren van een richt177
lijnconforme uitleg aan de wetgever moet laten. Wanneer de nationale rechter een
oplossing formuleert die is ontleend aan een richtlijn zal hij volgens Wissink minder
178
snel op de grenzen van zijn rechtsvormende taak stuiten. Dat is anders wanneer de
rechter daarmee ingaat tegen de bewoordingen van de nationale wetgeving. In het
179
arrest Adeneler oordeelde het Hof van Justitie dat “de verplichting van de nationale
rechter om bij de uitlegging en toepassing van de relevante bepalingen van zijn
nationale recht te refereren aan de inhoud van een richtlijn, wordt begrensd door de
algemene rechtsbeginselen, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van
terugwerkende kracht, en niet kan dienen (…) als grondslag voor een uitlegging contra
legem van het nationale recht”. Een uitleg contra legem van een nationale wetsbepaling is derhalve op grond van het gemeenschapsrecht niet vereist en niet toegestaan als
dit in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. Het hof is echter van oordeel dat hij

174 De nationale wetgeving moet zoveel mogelijk richtlijnconform worden uitgelegd en bij implementatiewetgeving geldt dit des te meer. Vgl. HvJ EG 13 november 1990, NJ 1993, 163 (Marleasing
SA/La Comercial Internacional de Alimentacion SA).
175 Ik betoogde dit eerder in mijn AR Updates commentaar van 26 oktober 2010 bij het Albron-arrest:
J.P.H. Zwemmer, Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat van rechtswege mee over indien
het concernonderdeel waarbij hij permanent werkzaam, maar niet formeel in dienst is, overgaat in
de zin van art. 7:662 BW, AR Updates Commentaar 2010/835, www.ar-updates.nl en in TRA: J.P.H.
Zwemmer, Het Albron-arrest, de contractuele versus de niet-contractuele werkgever en de
mogelijke gevolgen voor andere uitzendvarianten, TRA 2011/1, p. 16-20. Zo ook o.a. R.F.N. Henneman, Overgang van onderneming in concernverband: wordt vervolgd, V&O 2011/1, p. 20, R.M.
Beltzer en I.A. Haanappel, Het Hof van Justitie en zijn benigna interpretatio van werkgever en
werknemer, ArA 2011/1, p. 77 en P.R.W. Schaink, Het Albron-arrest in faillissementsrechtelijk
perspectief, TVI 2011/3, p. 83. Zie anders o.a. Knipschild en E.C. van Fenema, Albron: over de
vervreemder, de arbeidsbetrekking en de beschermingsgedachte, ArbeidsRecht 2011/1, p. 8,
M. Holtzer, Enige praktische consequenties van het Albron-arrest, ArbeidsRecht 2011/4, p. 5 en
J.H. Even, Albron/Roest: nu eindelijk rust aan het front?, AR Updates Commentaar 2011/896,
www.ar-updates.nl.
176 Zie over de (on)mogelijkheid van richtlijnconforme uitleg van artikel 7:663 BW naar aanleiding
van het Albron-arrest ook J.H. Even, Richtlijnconform of contra legem: that’s the question, TAP
2012/3, p. 100-111.
177 M.H. Wissink, Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer
2001, p. 173/174.
178 M.H. Wissink, Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer
2001, p. 245.
179 HvJ EG 4 juli 2006, NJ 2006, 593 m.nt. Mok en JAR 2006/175 m.nt. Verhulp punt 110. Zie ook
HvJ EG 16 juni 2005, NJ 2006, 500 (Pupino) punt 47.
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met zijn richtlijnconforme uitleg de rechtszekerheidsgrens niet overschrijdt. Allereerst
omdat naar zijn oordeel de tekst van artikel 7:663 BW een richtlijnconforme uitleg
mogelijk maakt en uit de wetsgeschiedenis niet volgt dat in dit artikel uitsluitend de
arbeidsovereenkomst met de contractuele werkgever werd bedoeld. Voorts acht het
hof niet relevant dat artikel 7:663 BW tot het vonnis van de kantonrechter te Utrecht in
de (lagere) rechtspraak en in de literatuur op deze wijze werd uitgelegd en wijst hij er
in dit verband op dat in de contractuele afspraken tussen partijen rekening is gehouden
met een andere uitleg.
Indien geoordeeld wordt dat de richtlijnconforme uitleg door het hof een uitleg
contra legem is, dan is mijns inziens de wijze waarop het hof motiveert dat daarbij de
180
rechtszekerheidsgrens niet is overschreden weinig overtuigend. Het hof gaat eraan
voorbij dat, zoals hiervoor aan de orde kwam, uit eerdere rechtspraak van het Hof van
Justitie kon worden afgeleid dat de Richtlijn van toepassing is op werknemers die op
basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van de vervreemder. Pas met zijn
geheel nieuwe invulling van het begrip arbeidsbetrekking in artikel 3 lid 1 van de
Richtlijn in zijn arrest van 21 oktober 2010 heeft het Hof van Justitie deze bepaling in
de Richtlijn zo uitgelegd dat ook werknemers die permanent tewerkgesteld zijn bij,
maar niet in dienst zijn van de vervreemder overgaan. Uiteraard is de grond voor deze
nieuwe uitleg dat deze (beter) aansluit bij het doel van de Richtlijn, maar daarmee is
mijns inziens niet gegeven dat de rechtszekerheidsgrens niet is overschreden. Bij de
181
implementatie van de Richtlijn werd ten aanzien van het begrip arbeidsbetrekking
in de Richtlijn meegedeeld dat hiermee inhoudelijk hetzelfde werd bedoeld als met
het begrip arbeidsovereenkomst en voor het Nederlandse recht het gebruik van het
182
begrip arbeidsbetrekking naast het begrip arbeidsovereenkomst niet nodig was.
183
De regering herhaalde dit nog eens bij de wetswijziging in 2002. Bovendien deelde
de regering bij die gelegenheid ook nog mee dat de vervreemder van de onderneming
184
de werkgever moest zijn van de werknemer.
Anders dan het hof overweegt,
impliceert ten slotte de omstandigheid dat de partijen in het Albron-arrest in hun
onderlinge contractuele afspraken rekening hielden met een andere uitleg van artikel
7:663 BW mijns inziens niet dat zij daarmee hun beroep op de rechtszekerheid
prijsgaven. De vraag of de intra-concern gedetacheerde werknemer onder de toepassing viel van artikel 7:663 BW was, hoewel deze telkens ontkennend werd beantwoord,
daarvoor immers verschillende malen aan de orde geweest in de (lagere) rechtspraak.
Overgang krachtens arbeidsbetrekking en de hoofdelijke aansprakelijkheid
van artikel 7:663 BW
Bij de implementatie van de Richtlijn heeft de Nederlandse wetgever gebruik gemaakt
van de in artikel 3 lid 1 van de Richtlijn opgenomen mogelijkheid te bepalen dat “de
vervreemder en de verkrijger na het tijdstip van de overgang hoofdelijk aansprakelijk
zijn voor de verplichtingen welke vóór het tijdstip van de overgang voortvloeien uit
180
181
182
183
184
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een op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking.” In dat kader is in de tweede zin van artikel 7:663 BW bepaald dat de
werkgever in de overgaande onderneming nog gedurende een jaar na de overgang
naast de verkrijger hoofdelijk verbonden is voor de uit de arbeidsovereenkomst van
de werknemer voortvloeiende rechten en verplichtingen die zijn ontstaan voor het
tijdstip van de overgang. Wanneer de arbeidsovereenkomst van de intra-concern
gedetacheerde werknemer krachtens zijn arbeidsbetrekking met de groepsmaatschappij waarbij hij is tewerkgesteld overgaat, is die groepsmaatschappij de vervreemder in de zin van artikel 3 lid 1 van de Richtlijn. Bij een richtlijnconforme uitleg
van artikel 7:663 BW zou dan deze groepsmaatschappij, en niet de intra-concern
detacherende groepsmaatschappij, gedurende een jaar na de overgang naast de
verkrijger hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de overgegane werknemer voor de
tot het tijdstip van de overgang uit de arbeidsovereenkomst voortgevloeide verplichtingen. Omdat deze hoofdelijke aansprakelijkheid gedurende een jaar na de overgang
optioneel is op grond van de Richtlijn acht ik evenwel denkbaar dat de richtlijnconforme interpretatie van artikel 7:663 BW door het Hof Amsterdam beperkt blijft tot de
uitleg van de eerste zin van dat artikel. De hoofdelijke aansprakelijkheid op grond
van de tweede zin van artikel 7:663 BW zou dan gelden voor de intra-concern
detacherende groepsmaatschappij als werkgever van de werknemer op grond van
artikel 7:610 lid 1 BW. Ik meen dat deze uitleg meer in lijn is met de wetssystematiek
van Titel 10 Boek 7 BW omdat deze hoofdelijke aansprakelijkheid betrekking heeft op
de tot het tijdstip van de overgang uit de arbeidsovereenkomst voortgevloeide
verplichtingen van de contractuele werkgever. Voorafgaand aan de overgang van de
arbeidsovereenkomst is deze intra-concern detacherende groepsmaatschappij als
werkgever van de werknemer ex artikel 7:610 lid 1 BW reeds aansprakelijk voor
deze verplichtingen, terwijl tussen de werknemer en de groepsmaatschappij waarbij
hij is tewerkgesteld slechts een feitelijke relatie bestaat.
Invoering Nederlandse variant “Widerspruchsrecht”?
Het Albron-arrest heeft verstrekkende consequenties voor de intra-concern gedetacheerde werknemer. De arbeidsovereenkomst van de werknemer met wat hij kan
voelen als ‘het concern’ eindigt van rechtswege wanneer de onderneming van de
groepsmaatschappij waarbij hij is gedetacheerd, overgaat. Ik meen dat de werknemer
voor de toepassing van de Richtlijn niet tegelijkertijd werkzaam kan zijn in de
onderneming van de personeels-BV én in de onderneming van de groepsmaatschappij waarbij hij permanent is tewerkgesteld. Bovendien kan daarvan naar mijn mening
ook geen sprake zijn omdat als hiervoor door mij betoogd de activiteiten van de
personeels-BV niet kunnen worden aangemerkt als een onderneming waarbij de
intra-concern gedetacheerde werknemer voor de toepassing van de Richtlijn werkzaam is. De werknemer kan er niet voor kiezen om voor de toepassing van de Richtlijn
werkzaam te zijn in de onderneming van de personeels-BV in plaats van in de
onderneming van de groepsmaatschappij waarbij hij gedetacheerd is. Met name bij
de uitbesteding van ondernemingsactiviteiten door de groep aan gespecialiseerde
tegen scherpe prijzen offrerende bedrijven zal de arbeidsrechtelijke bescherming van
de werknemer niet altijd zijn gediend met een overgang van zijn arbeidsovereenkomst naar degene die deze ondernemingsactiviteiten overneemt. Het kan dan in het
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belang zijn van de werknemer dat zijn arbeidsovereenkomst niet van rechtswege
overgaat bij de overgang van de onderneming van de groepsmaatschappij. Deze
consequenties van het Albron-arrest vormen mijns inziens voor de Nederlandse
wetgever een derde reden na te denken over de introductie van een Nederlandse
variant van het in het Duitsland geldende “Widerspruchsrecht” van de werknemer bij
185
overgang van onderneming.
5.11

Gevolgen Albron-arrest voor andere driehoeksverhoudingen
en aandelenfusie

Hoewel het in het Albron-arrest ging om intra-concern detachering vormde deze
omstandigheid in de overwegingen van het Hof van Justitie geen zelfstandig vereiste
voor het van toepassing zijn van de Richtlijn bij de overgang van de onderneming van
een niet-contractuele werkgever op de daarbij permanent tewerkgestelde werknemers. In r.o. 24 van zijn arrest overweegt het Hof dat uit artikel 3 lid 1 van de Richtlijn
volgt dat in de opvatting van de Europese wetgever een contractuele band met de
vervreemder niet in alle omstandigheden vereist is om de werknemers aanspraak te
geven op de bescherming van de Richtlijn. In de Albron-zaak leidden de omstandigheden dat de werknemers permanent waren tewerkgesteld bij de groepsmaatschappij en deze verantwoordelijk was voor de leiding van de economische activiteiten van
de overgedragen eenheid tot het oordeel van het Hof van Justitie dat de intra-concern
gedetacheerde werknemers op grond van hun arbeidsbetrekkingen met de groepsmaatschappij mee overgingen. Deze omstandigheden kunnen zich ook voordoen bij
andere arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen dan intra-concern detachering.
Uitzendkrachten kunnen gedurende lange tijd werkzaam zijn bij één opdrachtgever
van het uitzendbureau of van de detacheerder. De vraag is dan of ook deze
uitzendkrachten of gedetacheerden krachtens hun arbeidsbetrekking met de inlener
mee over zouden kunnen gaan wanneer de inlener als gevolg van de overgang van
zijn onderneming zijn hoedanigheid van niet-contractuele werkgever van deze
werknemers verliest. Daarvoor moet worden beoordeeld of de uitzendkrachten of
gedetacheerden voor de toepassing van de Richtlijn werkzaam zijn in de onderneming van de uitzender of detacheerder, of in de onderneming van de inlener. Als
hiervoor door mij betoogd, kan de werknemer voor de toepassing van de Richtlijn niet
tegelijkertijd in de onderneming van de contractuele werkgever én in die van de nietcontractuele werkgever werkzaam zijn. De onderneming van een uitzendbureau
bestaat uit knowhow op het gebied van uitzenden, een op de organisatie van het
uitlenen van werknemers toegesneden administratie en een bestand aan uitzendkrachten die in de inlenende ondernemingen passen en voor de opdrachtgevers van
186
het uitzendbureau de gewenste werkzaamheden kunnen verrichten. Wanneer de
onderneming van de uitzender of detacheerder binnen deze omschrijving valt, is de
uitzendkracht of gedetacheerde voor de toepassing van de Richtlijn werkzaam in de
onderneming van de uitzender of detacheerder, ook al wordt hij langdurig ter

185 Zie voor de andere twee redenen paragraaf 5.5.3. en paragraaf 5.7.1.
186 HvJ EG 13 september 2007, JAR 2007/252 (Jouini e.a./Princess Personal Service GmbH (PPS)). Zie
paragraaf 5.4.
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beschikking gesteld aan één opdrachtgever van het uitzendbureau of de detacheerder. Die opdrachtgever verkrijgt dan niet de hoedanigheid van “niet-contractuele
werkgever” van de uitzendkracht of gedetacheerde waardoor geen sprake is van een
arbeidsbetrekking tussen de werknemer en die opdrachtgever in de zin van de
Richtlijn. Mijns inziens oordeelde het Hof van Justitie in het Albron-arrest dat de
werknemer een arbeidsbetrekking had met de groepsmaatschappij waarbij hij gedetacheerd was omdat de personeels-BV slechts fungeerde als administratieve werkgever, of verlengstuk van de groepsmaatschappij, zoals de A-G betoogde in zijn
conclusie. Daardoor konden de activiteiten van de personeels-BV voor de toepassing
van de Richtlijn niet worden aangemerkt als de onderneming waarin de werknemer
werkzaam was.
Mijns inziens kan ook bij andere vormen van uitlening of detachering dan intra-concern
detachering sprake zijn van een arbeidsbetrekking in de zin van artikel 3 lid 1 van de
Richtlijn met degene die de onderneming exploiteert waarbij de werknemer feitelijk
werkzaam is. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan payrolling, aangenomen dat
hierbij een arbeidsovereenkomst in de zin van Titel 10 Boek 7 BW bestaat tussen de
187
werknemer en het payrollbedrijf. Bij payrolling is het de opdrachtgever die de
werknemer werft en selecteert en daar vervolgens een payrollbedrijf bij zoekt om het
werkgeverschap op zich te nemen. Dit payrollbedrijf fungeert uitsluitend als de
juridische werkgever van de door de opdrachtgever geworven en geselecteerde werknemer en vervult uit dien hoofde de aan de arbeidsovereenkomst verbonden financiële
en administratieve verplichtingen. De payrollwerknemer wordt exclusief aan die
opdrachtgever ter beschikking gesteld om onder diens gezag persoonlijke arbeid
te gaan verrichten. Van een uitzendactiviteit van het payrollbedrijf in het kader waarvan
de payrollwerknemer bij een opdrachtgever is tewerkgesteld, is geen sprake. Als de
activiteiten van het payrollbedrijf al als onderneming in de zin van de Richtlijn zouden
worden aangemerkt, bestaan deze mijns inziens niet uit het ‘werkgever zijn’ van de bij
de opdrachtgevers tewerkgestelde payrollwerknemers, maar – evenals de activiteiten
188
van een personeels-BV – uit het verrichten van de administratieve, wervings- en
begeleidingstaken ten behoeve van de bij de opdrachtgevers tewerkgestelde werknemers. Van een overgang van deze onderneming zou sprake zijn wanneer een ander
payrollbedrijf deze administratieve, wervings- en begeleidingstaken zou gaan verrichten. In dat geval zouden dan uitsluitend de werknemers van het payrollbedrijf die deze
189
administratieve, wervings- en begeleidingstaken verrichten, overgaan.

187 Of dat daadwerkelijk het geval is, betwijfel ik. Zie paragraaf 4.12. Wanneer zou worden aangenomen dat de werknemer in dienst is van de opdrachtgever van het payrollbedrijf dan gaat hij in
geval van de overgang van de onderneming van die opdrachtgever ‘gewoon’ over krachtens zijn
arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW met de opdrachtgever.
188 Zie paragraaf 5.10.2.
189 Zie anders Rb. Zwolle 19 oktober 2011, LJN: BU5790. In deze uitspraak overwoog de Rechtbank
Zwolle dat de heraanbesteding van payrolldienstverlening ten behoeve van het Rijk aan een ander
payrollbedrijf, waarbij dat andere payrollbedrijf de bij het Rijk tewerkgestelde payrollwerknemers
in dienst nam, kwalificeerde als een overgang van onderneming waarbij de payrollwerknemers ex
artikel 7:663 BW van rechtswege waren overgegaan van het ene naar het andere payrollbedrijf.
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Nu de payrollwerknemer mijns inziens niet kan worden aangemerkt als een in de
onderneming van het payrollbedrijf werkzame werknemer zou in lijn met de overwegingen van het Hof van Justitie in het Albron-arrest kunnen worden geoordeeld dat
de opdrachtgever van het payrollbedrijf – evenals de groepsmaatschappij waarbij de
werknemer permanent tewerkgesteld is op basis van een arbeidsovereenkomst met
een personeels-BV – de hoedanigheid heeft van niet-contractuele werkgever van de
payrollwerknemer. Dan zou ook de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer
met het payrollbedrijf op grond van zijn arbeidsbetrekking met de opdrachtgever van
het payrollbedrijf mee overgaan wanneer de onderneming van die opdrachtgever
overgaat.
Einde intra-concern detachering wegens aandelenfusie
Wanneer de aandelen in de groepsmaatschappij waarbij de werknemer intra-concern
is gedetacheerd worden overgedragen aan een derde heeft dit gevolgen voor de
werknemer omdat dan geen groepsband meer bestaat tussen de personeels-BV
waarmee de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft en de voormalige groepsmaatschappij waarbij de werknemer gedetacheerd is. De vraag is of deze werknemer
werkzaam blijft bij de voormalige groepsmaatschappij nadat deze als gevolg
van de aandelenfusie geen deel meer uitmaakt van dezelfde groep als waartoe de
personeels-BV behoort. In deze situatie is geen sprake van overgang van onderneming ex artikel 7:662 BW omdat alleen de aandelen in de groepsmaatschappij in
andere handen komen. Daar staat echter tegenover dat deze groepsmaatschappij de
hoedanigheid van niet-contractuele werkgever van de werknemer zou verliezen
indien de aandelenfusie tevens het einde van de intra-concern detachering van de
werknemer bij de groepsmaatschappij zou meebrengen. Bijvoorbeeld omdat de intraconcern detachering voorafgaand aan de aandelenfusie wordt beëindigd en de
werknemer wordt overgeplaatst naar een andere groepsmaatschappij of wordt ontslagen. Dit zou op de voet van de overwegingen van het Hof van Justitie in het Albronarrest niet verenigbaar zijn met het doel van de Richtlijn. Dient dan op basis van de
overwegingen van het Hof van Justitie in het Albron-arrest eveneens bescherming toe
te komen aan de intra-concern gedetacheerde werknemer in de situatie waarin de
groepsmaatschappij waarbij hij permanent werkzaam is als gevolg van een aandelenfusie ophoudt deel uit te maken van de groep? Ik beantwoord deze vraag ontkennend.
Als hiervoor gesteld, gaan in deze situatie alleen de aandelen in de groepsmaatschappij over en blijft de onderneming onder dezelfde rechtspersoon. In dit geval ontbreekt
dus een nieuwe exploitant van de onderneming ofwel een verkrijger. Wordt de intraconcern detachering van de werknemer bij de groepsmaatschappij beëindigd als
gevolg van de aandelenfusie, dan verliest de (voormalige) groepsmaatschappij wel
haar hoedanigheid van niet-contractuele werkgever van de werknemer. Dit is dan
echter het gevolg van de verbreking van de groepsband en niet van een overgang van
de onderneming van de groepsmaatschappij. Wanneer de groepsmaatschappij waarbij de intra-concern gedetacheerde werknemer werkzaam is, als gevolg van een
aandelenoverdracht ophoudt deel uit te maken van de groep, valt hij dus ook op
grond van het Albron-arrest (nog steeds) niet onder het toepassingsbereik van de
artikelen 7:662 e.v. BW. Dat kan anders zijn wanneer na de aandelenoverdracht de
activiteiten van de voormalige groepsmaatschappij worden geïntegreerd in de eigen
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onderneming van de nieuwe aandeelhouder en deze integratie een overgang van
onderneming impliceert, omdat de functionele band tussen de productiefactoren van
190
de voormalige groepsmaatschappij behouden is gebleven. In deze situatie is denkbaar dat als gevolg van de integratie van de onderneming van de voormalige
groepsmaatschappij in de onderneming van de nieuwe aandeelhouder, de werknemers die vóór de aandelenoverdracht intra-concern waren gedetacheerd bij die
groepsmaatschappij op grond van hun arbeidsbetrekkingen met de groepsmaatschappij alsnog van rechtswege overgaan naar de onderneming van de nieuwe
aandeelhouder.
5.12

Conclusie

Bij overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW is op grond van artikel
7:663 BW (en artikel 14a Wet CAO en artikel 2a Wet AVV) sprake van opvolgend
werkgeverschap. De arbeidsovereenkomst van de in de overgaande onderneming
werkzame werknemer met de exploitant van die onderneming gaat van rechtswege
over naar degene die de exploitatie van de onderneming na de overgang
voortzet. De nieuwe exploitant van de onderneming neemt zonder dat daarover
contractuele afspraken hoeven worden gemaakt als werkgever de plaats in van de
voormalige exploitant van de onderneming en de werknemer. Met deze vergaande
opvolgende (werkgevers)aansprakelijkheid wordt beoogd de rechten van de werknemer te beschermen in de situatie waarin de onderneming of het onderdeel van de
onderneming waarin hij zijn werkzaamheden verricht, wordt voortgezet door een
andere exploitant. Dit mag niet leiden tot het ontslag van werknemers of tot een
verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden. Bovendien is bij overgang van onderneming op grond van artikel 7:663 BW sprake van gelijktijdige pluraliteit van werkgeversaansprakelijkheid omdat de overgegane werknemer zijn voormalige
werkgever gedurende een jaar na de overgang van de arbeidsovereenkomst naast
de nieuwe werkgever hoofdelijk kan aanspreken voor de tot het tijdstip van de
overgang uit zijn arbeidsovereenkomst voortgevloeide verplichtingen.
Van overgang van een onderneming in de zin van artikel 7:662 BW (en van de daaraan
ten grondslag liggende Richtlijn) is sprake wanneer een duurzaam georganiseerde
activiteit krachtens een overeenkomst, fusie of splitsing wordt voortgezet door een
andere exploitant. Dit wordt ruim uitgelegd. Niet de omvang van en de wijze waarop
de onderneming is georganiseerd dan wel dat sprake is van een hoofd- of nevenactiviteit, maar de omstandigheid dat de identiteit van de onderneming na de
overgang naar de nieuwe exploitant behouden blijft, is doorslaggevend voor het
van rechtswege mee overgaan van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Op
grond van de bewoordingen van artikel 7:663 BW treedt de werknemer die op het

190 Dat kan anders zijn wanneer na de aandelenoverdracht de activiteiten van de voormalige
groepsmaatschappij worden geïntegreerd in de onderneming van de nieuwe aandeelhouder
(Vgl. Hof Amsterdam 8 november 2011, JAR 2012/9). In deze situatie zou sprake zijn van overgang
van onderneming op de voet van de overwegingen van het Hof van Justitie in het in paragraaf 5.4
besproken arrest Klarenberg wanneer na die integratie de functionele band tussen de productiefactoren van de voormalige groepsmaatschappij behouden is gebleven.
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tijdstip van de overgang op basis van een arbeidsovereenkomst met de exploitant van
de onderneming werkzaam is in die onderneming van rechtswege in dienst bij de
nieuwe exploitant van de onderneming. Die nieuwe exploitant is, behalve wanneer
deze een natuurlijke persoon is, de rechtspersoon waarin de onderneming is ingebracht.
Volgens artikel 3 lid 1 van de Richtlijn gaan de rechten en verplichtingen die voor de
voormalige exploitant van de onderneming voortvloeien uit de op het tijdstip van
overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking over op de nieuwe
exploitant van de onderneming. Bij de implementatie van de Richtlijn werd meegedeeld
dat in de Nederlandse arbeidswetgeving onder de in de Richtlijn gehanteerde begrippen
arbeidsovereenkomst en arbeidsbetrekking hetzelfde werd verstaan: een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW. Dientengevolge zou de werknemer die
werkzaam is in de overgaande onderneming op basis van een arbeidsovereenkomst
met een ander dan de exploitant van die onderneming geen bescherming ontlenen aan
de artikelen 7:662 e.v. BW. Dat werknemers wegens het ontbreken van een contractuele
relatie met de exploitant van de onderneming geen bescherming zouden ontlenen aan
de Richtlijn kan op gespannen voet staan met het doel van de Richtlijn.
Wanneer de werknemer werkzaam is in de overgaande onderneming krachtens een
arbeidsovereenkomst met een uitzendbureau is dat niet het geval. De arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht gaat van rechtswege mee over als de onderneming
van het uitzendbureau overgaat. De uitzendkracht wordt voor de toepassing van de
Richtlijn beschouwd als werkzaam in de onderneming van het uitzendbureau en niet
als werkzaam in de onderneming van de inlener. De overgang van de onderneming
van de inlener zal er doorgaans toe leiden dat deze de terbeschikkingstelling van de
uitzendkracht beëindigt. Omdat het uitzendbureau een allocatiefunctie vervult op
de arbeidsmarkt zal dit echter niet automatisch het ontslag of een verslechtering van
de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht meebrengen. Het uitzendbureau zal op
zoek gaan naar een andere opdrachtgever om de uitzendkracht aan ter beschikking te
stellen. Dit behoort tot de activiteiten van een uitzendbureau en dat de uitzendkracht
ter beschikking wordt gesteld aan verschillende door het uitzendbureau geworven
opdrachtgevers maakt ook deel uit van de door het uitzendbureau met de uitzendkracht gemaakte afspraken (de uitzendkracht zou na de overgang zelfs ter beschikking kunnen worden gesteld aan de verkrijger van de activiteit van de voormalige
inlener). Dat ligt anders bij detacheringvarianten waarbij de werkgever geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. In deze situatie is het nog maar de vraag of de
in een door een ander dan de werkgever geëxploiteerde onderneming tewerkgestelde
werknemer voor de toepassing van de Richtlijn kan worden beschouwd als werkzaam
in de onderneming van de werkgever. Die vraag moet naar mijn mening ontkennend
worden beantwoord bij intra-concern detachering door een personeels-BV. Het door
de personeels-BV fungeren als juridische werkgever van de bij de groepsmaatschappijen werkzame werknemers kan naar mijn mening niet worden gekwalificeerd als de
onderneming waarin de intra-concern gedetacheerde werknemer werkzaam is voor
de toepassing van artikel 7:663 BW. De activiteit van de personeels-BV bestaat
uitsluitend of in hoofdzaak uit het uitvoeren van de aan de arbeidsovereenkomsten
van de bij de andere groepsmaatschappijen werkzame werknemers verbonden
financiële en administratieve verplichtingen.
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Op grond van artikel 7:663 BW zou deze intra-concern gedetacheerde werknemer
dan buiten het toepassingsgebied van de artikelen 7:662 e.v. BW vallen. In het Albronarrest legt het Hof van Justitie de Richtlijn echter zo uit dat de werknemer die een
arbeidsovereenkomst heeft met een ander dan de exploitant van de onderneming
waarin hij permanent is tewerkgesteld mee over kan gaan bij de overgang van die
onderneming. Naar het oordeel van het Hof van Justitie vormt de naar Nederlands
recht feitelijke relatie tussen de intra-concern gedetacheerde werknemer en de
groepsmaatschappij waarbij hij permanent is tewerkgesteld een arbeidsbetrekking
in de zin van artikel 3 lid 1 van de Richtlijn. Gaat de door de groepsmaatschappij
geëxploiteerde onderneming over, dan gaat deze werknemer krachtens zijn arbeidsbetrekking met deze groepsmaatschappij, zijn “niet-contractuele” werkgever, van
rechtswege mee over. In zijn verwijzingsarrest oordeelde het Hof Amsterdam op
grond van een richtlijnconforme uitleg van artikel 7:663 BW dat de arbeidsovereenkomst van de intra-concern gedetacheerde werknemer mee overgaat bij de overgang
van de onderneming van de groepsmaatschappij waarbij hij is tewerkgesteld. Ik meen
dat een dergelijke richtlijnconforme uitleg van artikel 7:663 BW niet mogelijk is. Als
hiervoor gesteld, gaat op grond van de bewoordingen van dit artikel de werknemer
die op het tijdstip van de overgang op basis van een arbeidsovereenkomst met de
exploitant van de onderneming werkzaam is in die onderneming van rechtswege
over naar de nieuwe exploitant van de onderneming. Mijns inziens kan in artikel
7:663 BW niet worden gelezen dat ook de werknemer die op basis van een
arbeidsovereenkomst met een ander dan de exploitant van de onderneming werkzaam is in de onderneming overgaat bij de overgang van die onderneming. Anders
dan de bewoordingen van artikel 3 lid 1 van de Richtlijn bieden de bewoordingen van
artikel 7:663 BW daarvoor geen ruimte. Om die reden had het Hof Amsterdam er
wellicht beter aan gedaan zijn oordeel te baseren op een redelijke wetstoepassing van
artikel 7:663 BW. De motivatie voor de uitbreiding van het toepassingsgebied van
artikel 7:663 BW op deze grond zou dan zijn dat een letterlijke uitleg van deze
bepaling zou leiden tot het in verband met een juiste uitleg van de Richtlijn
onaanvaardbare resultaat dat de permanent in een onderneming werkzame, maar
niet in dienst van de exploitant van deze onderneming zijnde werknemer nimmer
beschermd zou zijn bij overgang van onderneming.
Bij de overgang van de onderneming van de groepsmaatschappij waarbij de intraconcern gedetacheerde werknemer permanent is tewerkgesteld, gaan mijns inziens –
en zoals tevens volgt uit het verwijzingsarrest van het Hof Amsterdam – de uit zijn
arbeidsovereenkomst met de personeels-BV voortvloeiende rechten en plichten van
rechtswege mee over. Dat heeft naar mijn mening dezelfde juridische gevolgen als de
overgang van de arbeidsovereenkomst in een ‘gewone’ overgangssituatie. De arbeidsovereenkomst met de personeels-BV eindigt van rechtswege en na de overgang blijft
niet zoiets als een ‘lege arbeidsovereenkomst’ bestaan met de personeels-BV. Een
andere vraag is welke gevolgen de overgang van de intra-concern gedetacheerde
werknemer heeft voor de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervreemder gedurende een jaar na de overgang op grond van artikel 7:663 BW. Is in deze situatie de
groepsmaatschappij waarbij de werknemer tot de overgang was tewerkgesteld naast,
of in plaats van de personeels-BV aansprakelijk, of kan de werknemer alleen de
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personeels-BV gedurende een jaar na de overgang aanspreken voor de tot de overgang uit de arbeidsovereenkomst voortgevloeide verplichtingen? Het Hof van Justitie
gaat hier niet op in. Omdat in de Richtlijn aan de lidstaten de keuze is gelaten deze
hoofdelijke aansprakelijkheid al dan niet in hun nationale wetgeving op te nemen,
bestaan naar mijn mening in verband met het werkgeverschap van de personeels-BV
ex artikel 7:610 lid 1 BW goede gronden de richtlijnconforme interpretatie van
artikel 7:663 BW op grond van het Albron-arrest te beperken tot de uitleg van het
werkgeversbegrip in het kader van de overgang van de arbeidsovereenkomst. De
Nederlandse regering koos voor het opnemen van de hoofdelijke aansprakelijkheid in
artikel 7:663 BW omdat zij wilde voorkomen dat de voormalige werkgever als gevolg
van het van rechtswege overgaan van de werknemer ook volledig bevrijd zou zijn van
de op dat tijdstip reeds uit de arbeidsovereenkomst voortgevloeide verplichtingen.
Dan ligt voor de hand dat de werknemer na de overgang, naast de verkrijger,
uitsluitend de personeels-BV kan aanspreken op grond van artikel 7:663 BW omdat
deze als zijn voormalige werkgever ook voor de overgang aansprakelijk was voor de
uit zijn arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Als gevolg van de wijze waarop het Hof van Justitie de Richtlijn uitlegt in het Albronarrest, is het toepassingsgebied van artikel 7:663 BW uitgebreid. De vervreemder kan
nu voor de toepassing van artikel 7:663 BW eveneens als werkgever van de werknemer
worden beschouwd wanneer de werknemer anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst met de vervreemder permanent werkzaam is in de overgaande onderneming. In het Albron-arrest licht het Hof van Justitie niet toe wanneer de werknemer
naar zijn oordeel permanent is tewerkgesteld bij de groepsmaatschappij. Permanent
impliceert naar mijn mening niet dat de werknemer op het tijdstip van de overgang
gedurende een bepaalde (minimum)periode tewerkgesteld moet zijn bij de groepsmaatschappij. Ik lees de overwegingen van het Hof van Justitie zo, dat de werknemer
op basis van zijn arbeidsovereenkomst met de intra-concern detacherende groepsmaatschappij exclusief moet zijn tewerkgesteld bij een bepaalde groepsmaatschappij.
Het Albron-arrest zou dan geen gevolgen hebben in de situatie waarin de werknemer
op basis van zijn arbeidsovereenkomst met de personeels-BV telkens voor bepaalde
perioden wordt gedetacheerd – én ook daadwerkelijk gedetacheerd is geweest – bij
verschillende groepsmaatschappijen. Wanneer in deze situatie de onderneming van
een groepsmaatschappij overgaat in de periode dat deze werknemer bij deze groepsmaatschappij is gedetacheerd, gaat deze werknemer mijns inziens niet over omdat dan
geen sprake is van permanente tewerkstelling in de zin van het Albron-arrest.
De omstandigheid in het Albron-arrest dat de werknemer een arbeidsovereenkomst
had met een contractuele werkgever die deel uitmaakte van dezelfde groep als de
niet-contractuele werkgever vormt in de overwegingen van het Hof van Justitie
geen zelfstandige voorwaarde voor het bestaan van een arbeidsbetrekking met de
niet-contractuele werkgever. Het ruimere werkgeversbegrip dat het Hof van
Justitie hanteert bij de uitleg van artikel 3 van de Richtlijn zou daarom eveneens
van toepassing kunnen zijn bij andere arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen
dan intra-concern detachering. Dat is niet aan de orde bij uitzending. De uitzendkracht is voor de toepassing van de Richtlijn werkzaam in de onderneming van het

216

Conclusie

5.12

uitzendbureau en niet (eveneens) in de onderneming van de inlener. Dat is mijns
inziens niet anders wanneer de uitzendkracht langdurig is tewerkgesteld bij dezelfde
inlener. In deze laatste situatie is naar mijn mening echter wel van belang of de
uitzendwerkgever op het tijdstip van de overgang (nog steeds) een allocatiefunctie
vervult op de arbeidsmarkt. Is dat niet (meer) het geval, dan zou deze ‘uitzendkracht’
mijns inziens wel op de voet van het Albron-arrest kunnen overgaan bij de overgang
van de onderneming van deze inlener. Dat is naar mijn mening eveneens mogelijk bij
andere arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij de werknemer, evenals bij
intra-concern detachering, op basis van de activiteiten van die contractuele werkgever niet kan worden aangemerkt als werkzaam in de onderneming van die
contractuele werkgever. Daarbij denk ik met name aan payrolling (als zou worden
aangenomen dat bij payrolling een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de payrollwerknemer en het payrollbedrijf). Bij payrolling fungeert het payrollbedrijf uitsluitend als de juridische werkgever van de door de opdrachtgever geworven en
geselecteerde werknemer en vervult hij uit dien hoofde hoofdzakelijk de aan de
arbeidsovereenkomst verbonden financiële en administratieve verplichtingen. Evenmin als de activiteiten van de personeels-BV in een groep, kunnen naar mijn mening
de activiteiten van het payrollbedrijf worden beschouwd als een onderneming waarin
de payrollwerknemer voor de toepassing van de Richtlijn geacht kan worden werkzaam te zijn.
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6.1

Inleiding

Een economische eenheid waarin rechtspersonen en/of vennootschappen onder
centrale leiding van een moedermaatschappij organisatorisch zijn verbonden, wordt
een groep of concern genoemd. In artikel 2:24b BW zijn definities van groep en
groepsmaatschappij opgenomen. Het economische begrip concern is niet wettelijk
1
gedefinieerd. In het spraakgebruik worden de termen concern en groep afwisselend
gebruikt. Ik hanteer hierna zoveel mogelijk het wettelijke begrip groep.
Wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een groepsmaatschappij kan worden gesproken van gelijktijdige pluraliteit van werkgeverschap
indien de moedermaatschappij als aandeelhouder en/of bestuurder van de groepsmaatschappij invloed uitoefent op de bedrijfsvoering van de groepsmaatschappij. Dat
impliceert echter niet dat de werknemer ook de moedermaatschappij kan aanspreken
voor uit zijn arbeidsovereenkomst met de groepsmaatschappij voortvloeiende verplichtingen. De groepsmaatschappij is als rechtspersoon zelfstandig drager van de uit
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en plichten. Hoewel de arbeidsovereenkomst in beginsel uitsluitend rechten en plichten creëert voor de rechtspersoon
waarmee de werknemer de arbeidsovereenkomst aangaat, kan de werknemer van
een groepsmaatschappij de moedermaatschappij in bepaalde omstandigheden wel
aanspreken voor uit zijn arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Deze
aansprakelijkheid kan voortvloeien uit bepalingen in Boek 2 BW wanneer de groepsmaatschappij gebruik maakt van een in Boek 2 BW opgenomen groepsvrijstelling.
Deze aansprakelijkheid kan ook door de rechter worden aangenomen op vordering
van de werknemer van de groepsmaatschappij wanneer de moedermaatschappij zich
intensief bemoeit met de bedrijfsvoering van de groepsmaatschappij en haar een
ernstig verwijt kan worden gemaakt van het door de groepsmaatschappij niet
nakomen van uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk sta ik stil bij het juridische groepsbegrip en
de motieven voor groepsvorming. Daarna wordt in paragraaf 6.5 onderzocht op welke
1

Alleen in artikel 19 van de Wet op de Europese Ondernemingsraden (WEOR) wordt het begrip
concern gehanteerd.

219

6.2

Werkgeverschap en groepslidmaatschap

wijze en voor welke uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen op
grond van Boek 2 BW aansprakelijkheid kan bestaan jegens werknemers van andere
groepsmaatschappijen. Vervolgens bespreek ik in welke situaties in groepsverhoudingen sprake is van pluraliteit van aansprakelijkheid op basis van in de rechtspraak
ontwikkelde vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheidsleerstukken. Daarbij onderzoek ik in welke situaties en voor welke uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen op deze voet aansprakelijkheid kan bestaan jegens werknemers van
andere groepsmaatschappijen. In de laatste paragrafen komt de situatie aan de orde
waarin tegelijkertijd verschillende groepsmaatschappijen feitelijk en formeel betrokken
zijn bij de arbeidsovereenkomst van de werknemer. De werknemer gaat in deze situatie
een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan met een andere groepsmaatschappij dan de
groepsmaatschappij(en) waarbij hij de arbeid verricht. Bij vooral grotere groepen zijn
alle werknemers in dienst van één groepsmaatschappij. Vaak is dit een speciaal met dat
doel opgerichte rechtspersoon die binnen de groep als centrale werkgever of ‘personeels-BV’ fungeert. Deze detacheringsvariant wordt ook wel intra-concern detachering
genoemd. Bij intra-concern detachering speelt een aantal specifieke vragen. Zo is het,
evenals bij de in paragraaf 4.9 tot en met paragraaf 4.12 van hoofdstuk 4 besproken
detacheringsvarianten, de vraag of intra-concern detachering als een vorm van uitzending in de zin van artikel 7:690 BW kan worden gekwalificeerd. Ook komt aan de orde
wanneer bij intra-concern detachering sprake is van gelijktijdige pluraliteit van aansprakelijkheid en opvolgende aansprakelijkheid voor verplichtingen die voortvloeien uit
de arbeidsovereenkomst van de intra-concern gedetacheerde werknemer.
6.2

De groep
2

Een systematisch ‘concernrecht’ ontbreekt in de Nederlandse wetgeving. Wel wer3
den in 1988 bij de implementatie van de Zevende EEG-richtlijn definities opgenomen
in Boek 2 BW van de begrippen dochtermaatschappij, groep en groepsmaatschappij.
In artikel 2:24b BW wordt de groep gedefinieerd als “een economische eenheid
waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden” en
groepsmaatschappijen als “rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in
een groep zijn verbonden.” In de memorie van toelichting bij de implementatiewet
werd meegedeeld dat met de wijze waarop de groep in dit artikel werd gedefinieerd,
geen verandering werd beoogd van de betekenis die in het gangbare juridische
4
spraakgebruik aan het begrip groep werd gehecht.
In de definitie van artikel 2:24b BW ontbreekt het element centrale leiding. Dat vormde
tijdens de parlementaire behandeling aanleiding voor de vraag of dit betekende dat dit
element niet langer essentieel was bij de beoordeling of sprake is van een groep en het

2

3
4
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Wel wordt in enkele wettelijke bepalingen rekening gehouden met groepsvorming. Deze bepalingen zijn te vinden in Boek 2 BW bij de regels betreffende de kapitaals- en vermogensbescherming,
de structuurregeling, de jaarrekening, de enquête, in de WOR en in de WEOR.
Richtlijn 83/349/EEG van 13 juni 1983.
Kamerstukken II 1986/87, 19 813, nr. 3, p. 11. Zie hierover ook M.P. van Achterberg, De juridische
definitie van het economische verschijnsel concern (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 1989,
p. 61.

De groep

6.2
5

6

behoren tot een groep. De regering deelde mee dat dit niet het geval was. In eerdere
omschrijvingen van wat onder een groep of concern kon worden verstaan, werd het
element centrale leiding altijd uitdrukkelijk genoemd. Zo deelde de regering in het
7
kader van de implementatie van de Vierde EEG-richtlijn mee dat van een groep zou
kunnen worden gesproken wanneer een aantal ondernemingen als een economische
8
eenheid onder gemeenschappelijke leiding optreedt. Gewoonlijk zou de band tussen
de ondernemingen zijn uitdrukking vinden in kapitaaldeelneming en, met het oog op
de zeggenschap die het kunnen optreden als eenheid vereist, een directe of indirecte
9
meerderheidsdeelneming zijn. In 1969 werd in de memorie van toelichting bij de wet
betreffende de structuur van de NV en BV meegedeeld dat een “concern (…) een groep
naar de rechtsvorm zelfstandige ondernemingen (is) die door kapitaaldeelneming of
anderszins met elkaar zijn verbonden, en waarvan het centrale beleid in de top wordt
10
bepaald.”
Bartman en Dorresteijn definiëren het concern als economisch verschijnsel als “een
eenheid, waarin rechtspersonen en/of vennootschappen onder centrale leiding organisatorisch zijn verbonden, gericht op duurzame deelneming aan het economisch
11
verkeer.” Deze definitie sluit aan bij de hiervoor beschreven wetsgeschiedenis. De
regering heeft de begrippen groep en concern altijd als synoniemen beschouwd. In de
hiervoor aangehaalde passage uit de memorie van toelichting bij de wet betreffende
de structuur van NV’s en BV’s werd het begrip groep gebruikt om aan te geven wat
12
typerend is voor een concern. Voorts werd daarbij meegedeeld dat het begrip groep
13
in deze betekenis – die van concern dus – werd gehanteerd in het wetsontwerp. Nu
met de wijze waarop de groep later in artikel 2:24b BW werd gedefinieerd geen
verandering werd beoogd van de betekenis die in het gangbare juridische spraakgebruik aan dit begrip werd gehecht, kunnen de begrippen groep en concern ook thans
als synoniemen worden beschouwd.
Centrale leiding, moedermaatschappij en dochtermaatschappij
De centrale leiding binnen een groep wordt meestal uitgeoefend door een holding
of moedermaatschappij. Soms kan dit echter ook een dochtermaatschappij zijn. Wanneer bijvoorbeeld een (Nederlandse) subholding de Nederlandse divisie van een internationale groep aanstuurt, is deze subholding zowel moeder- als dochtermaatschappij.
5
6
7
8
9

10
11

12
13

Kamerstukken II 1986/87, 19 813, nr. 4, p. 4.
Kamerstukken II 1986/87, 19 813, nr. 5, p. 4.
Richtlijn 78/660/EEG van 25 juli 1978.
Kamerstukken II 1979/80, 16 326, nr. 3, p. 42.
Kamerstukken II 1979/80, 16 326, nr. 3, p. 42. Volgens de regering zouden 50%- en minderheidsdeelnemingen slechts tot het lidmaatschap van de groep leiden indien de deelneming met
bijzondere rechten zou zijn versterkt omdat anders de deelnemende onderneming haar leiding
niet met beslissende stem zou kunnen doorzetten.
Kamerstukken II 1969/70, 10 751, nr. 3, p. 13.
S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2009, p.1. Van Achterberg
kwam tot een andere juridische definitie van de groep als economisch verschijnsel. Zie M.P. van
Achterberg, De juridische definitie van het economische verschijnsel concern (diss. Amsterdam
VU), Deventer: Kluwer 1989, p. 243/244.
Zie hierover ook H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen (diss. Nijmegen),
Deventer: Kluwer 1981, p. 51.
Kamerstukken II 1969/70, 10 751, nr. 3, p. 13/14.
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Het begrip ‘centrale leiding’ is afkomstig uit de bedrijfseconomie en omvat onder
meer het vaststellen van een strategie waaruit de globale, lange-termijndoelstellingen
kunnen worden afgeleid, planning en coördinatie van de werkzaamheden van de
groepsmaatschappijen en de controle op en evaluatie van de uitvoering van de strategie
14
en planning door de groepsmaatschappijen. Daarbij zal de wijze waarop de moedermaatschappij de groep leidt per groep verschillen. Groepsmaatschappijen kunnen
relatief zelfstandig opereren, maar ook strak aan de teugel worden gehouden door de
moedermaatschappij. Van het begrip moedermaatschappij is in de wet geen definitie
opgenomen. In artikel 2:24a BW is wel een definitie van dochtermaatschappij opgenomen. In tegenstelling tot de algemene bewoordingen waarop in artikel 2:24b BW de
begrippen groep en groepsmaatschappij worden gedefinieerd, is het begrip dochtermaatschappij in artikel 2:24a lid 1 BW met behulp van meer concrete juridische criteria
scherper afgebakend. Krachtens dit artikel wordt onder dochtermaatschappij van een
rechtspersoon verstaan:
“a. een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden,
alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering
kunnen uitoefenen;
b. een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst
met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle
stemgerechtigden stemmen.”
In de praktijk zal een dochtermaatschappij ex artikel 2:24a lid 1 BW vrijwel altijd
tegelijk een groepsmaatschappij zijn ex artikel 2:24b BW. Ik ga daar hierna ook van
uit. Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn omdat in de definitie van dochtermaat15
schappij het element economische eenheid ontbreekt. Ook omgekeerd is mogelijk
dat een groepsmaatschappij ex artikel 2:24b niet voldoet aan de criteria van
16
artikel 2:24a lid 1 BW en daarom niet tevens dochtermaatschappij is.
6.3

Motieven voor groepsvorming
17

Na de Tweede Wereldoorlog heeft groepsvorming een grote vlucht genomen.
Dat was het gevolg van schaalvergroting en (internationale) concentratie van ondernemingen door bedrijfsovernames, maar ook van de introductie van de BV in 1971
14
15

16

17
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L. Timmerman, Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers (diss.
Utrecht), Deventer: Kluwer 1988, p. 54.
Vgl. Asser-Maeijer-Van Solinge-Nieuwe Weme 2-II* (2009), nr. 816, waarin het voorbeeld wordt
genoemd van een pure beleggingsmaatschappij die de meerderheid van de aandelen in een BV
heeft.
Vgl. Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 170c, waarin het voorbeeld wordt genoemd van
een rechtspersoon in een ontwikkelingsland, die niet voldoet aan de omschrijving van dochtermaatschappij, doch ten aanzien van welke rechtspersoon een Nederlandse NV in feite een
belangrijke zeggensmacht heeft omdat zij met deze rechtspersoon een managementovereenkomst
is aangegaan.
Zie voor een kort historisch overzicht van de ontwikkeling van de groep M.L. Lennarts, Concernaansprakelijkheid (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 173/174.
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waardoor het voor ondernemingen bij uitbreiding van hun activiteiten gemakkelijker
werd zichzelf op te delen in juridisch zelfstandige onderdelen. Op deze wijze zijn
ondernemers beter in staat conjuncturele risico’s te spreiden, de strijd aan te gaan
met concurrenten en een strategischere of dominantere rol in de bedrijfskolom of
branche te verwerven. Daardoor ontstonden groepen van economisch met elkaar
verbonden, maar tot verschillende rechtspersonen – groepsmaatschappijen – behorende ondernemingen onder centrale leiding van een moeder- of (sub)holdingmaatschappij. Het spreiden van risico’s en het daarmee beperken van aansprakelijkheid
18
vormen de belangrijkste motieven voor groepsvorming. Volgens Timmerman kan de
groep worden gekwalificeerd als een ondernemingsvorm die zich onderscheidt van
andere ondernemingsvormen als de vennootschap onder firma, de commanditaire
vennootschap, de NV en de BV doordat deze is opgebouwd uit meerdere vennoot19
schappen. Wanneer de door de groep gedreven onderneming(en) is (zijn) onder20
gebracht in verschillende naamloze en besloten vennootschappen vindt een tweede
aansprakelijkheidsbeperking plaats omdat het (ondernemers)risico wordt verspreid
over verschillende groepsmaatschappijen. Binnen de groep is immers in beginsel elke
deel van de groep uitmakende vennootschap, als zelfstandig rechtssubject, exclusief
aansprakelijk voor nakoming van de door (namens) haar aangegane verplichtingen.
In de Nederlandse wetgeving betreffende het vennootschapsrecht wordt uitgegaan
van de enkelvoudige kapitaalvennootschap (NV of de BV). Die is, ook als deze deel
uitmaakt van een groep, als zelfstandig rechtssubject uitsluitend drager van de
krachtens de wet dan wel op grond van door of namens hem aangegane rechts21
handelingen op hem rustende rechten en plichten. Aandeelhouders en bestuurders
van de vennootschap zijn in beginsel niet aansprakelijk jegens schuldeisers en
22
contractspartijen van de vennootschap. Van (persoonlijke) aansprakelijkheid van
de bestuurder van de rechtspersoon is slechts sprake wanneer hem een ernstig
verwijt kan worden gemaakt en dit een onrechtmatige daad jegens schuldeisers en
23
contractspartijen van de vennootschap oplevert. Tevens kan sprake zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders jegens schuldeisers en contractspartijen van

18

19

20
21
22

23

Bartman en Dorresteijn noemen naast bedrijfseconomische en risico- en aansprakelijkheidsmotieven, organisatorische en beschermingsmotieven als redenen voor groepsvorming. Zie S.M.
Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2009, p. 10-19. Fiscale motieven
kunnen mijns inziens als een vijfde motief voor groepsvorming worden onderscheiden.
L. Timmerman, Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers (diss.
Utrecht), Deventer: Kluwer 1988, p. 59 e.v. Om deze reden kwalificeert Timmerman de groep als
een federatieve ondernemingsvorm waarbij wordt uitgegaan van de afzonderlijke vennootschappen en in de gevallen waarin dit zinnig wordt geoordeeld met de eenheid van de groep rekening
wordt gehouden.
Ook verenigingen en stichtingen kunnen als groepsmaatschappij deel uitmaken van de groep.
Hierna wordt echter uitgegaan van een enkel uit kapitaalvennootschappen bestaande groep.
Artikel 2:5 en 2:64/2:175 BW.
Artikel 2:11 BW bepaalt dat de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een
andere rechtspersoon tevens hoofdelijk rust op ieder die ten tijde van het ontstaan van de
aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is. De hoofdelijke aansprakelijkheid
van de bestuurder van de rechtspersoon-bestuurder leidt zo uiteindelijk altijd tot de hoofdelijke
aansprakelijkheid van een natuurlijke persoon.
Zie hierover o.a. Asser-Maeijer-Van Solinge-Nieuwe Weme 2-II* (2009), nr. 468 en P. van
Schilfgaarde en J. W. Winter, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2009, p. 178-181.
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de rechtspersoon wanneer in de jaarrekening, tussentijdse cijfers, of het jaarverslag
24
een misleidende voorstelling wordt gegeven van de toestand van de rechtspersoon.
Voorts is het bestuur hoofdelijk verbonden tot nakoming van na de oprichting, maar
voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister, namens de vennoot25
schap aangegane (of door het bestuur bekrachtigde) rechtshandelingen, of wanneer
26
niet is voldaan aan de minimumkapitaaleisen. Op grond van de derde anti27
28
misbruikwet is bij faillissement van de rechtspersoon iedere bestuurder jegens
de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in de boedel wanneer het bestuur
zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een
29
belangrijke oorzaak van het faillissement vormde.

24

25

26

27

28

29
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Artikel 2:139/2:249 BW. Op grond van artikel 2:50a, 2:53a en 2:300a BW gelden deze artikelen
tevens voor vennootschapsbelastingplichtige verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid,
coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen en voor vennootschapsbelastingplichtige
stichtingen.
Artikel 2:69 lid 2 sub a/2:180 lid 2 sub a BW (zie de artikelen 2:29 lid 2 en 2:289 lid 2 BW bij de
vereniging en de stichting). Degenen die voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap een
rechtshandeling verrichtten namens de op te richten vennootschap zijn voor de nakoming daarvan
hoofdelijk verbonden totdat de vennootschap deze na haar oprichting bekrachtigt, tenzij bij die
rechtshandeling uitdrukkelijk anders werd bedongen (artikel 2:93 lid 2/2:203 lid 2 BW). Het
bestuur kan dan op zijn beurt ingevolge artikel 2:69 lid 2 sub a/2:180 lid 2 sub a BW hoofdelijk
verbonden zijn tot nakoming van deze rechtshandelingen.
Artikel 2:69 lid 2 sub b en c/2:180 lid 2 sub b en c BW. In het kader van de Wet vereenvoudiging en
flexibilisering bv-recht (Stb. 2012/299 en 2012/300, inwerkingtreding 1 oktober 2012) worden de
kapitaaleisen bij de oprichting van de BV afgeschaft en vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid (ex
artikel 2:180 lid 2 sub b en c BW) van bestuurders jegens schuldeisers en contractspartijen van de
BV bij het niet voldoen aan de minimumkapitaaleisen. De kapitaaleisen bij de oprichting van de NV
blijven gehandhaafd.
Artikel 2:138/2:248 BW. Ingevoerd in het kader van de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij
faillissement (Wijziging van bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in
verband met de bestrijding van misbruik van rechtspersonen) van 16 mei 1986, Stb. 1986/275); op
grond van artikel 2:50a, 2:53a en 2:300a BW gelden deze artikelen tevens voor vennootschapsbelastingplichtige verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, coöperaties en onderlinge
waarborgmaatschappijen en voor vennootschapsbelastingplichtige stichtingen).
Op grond van artikel 2:138 lid 7/2:248 lid 7 BW wordt voor de toepassing van dit artikel met de
bestuurder gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft
bepaald, als ware hij bestuurder. Lennarts constateert dat de betekenis van deze uitbreiding van
het bestuurdersbegrip in het zevende lid van dit artikel volgens de heersende opvatting in de
literatuur van beperkt belang is voor de aansprakelijkheid in groepsverhoudingen omdat de
moedermaatschappij slechts in uitzonderingsgevallen als een quasibestuurder in de zin van dit
zevende lid zal hebben te gelden. Zie M.L. Lennarts, Concernaansprakelijkheid (diss. Groningen),
Deventer: Kluwer 1999, p. 183.
De eerste twee anti-misbruikwetten zien op medeaansprakelijkheid voor de afdracht van belastingen en premies (de Wet ketenaansprakelijkheid (“Nadere wijziging van de Coördinatiewet
Sociale Verzekering, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968 en enige
andere wetten (invoering van bepalingen inzake hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van
premie en loon- en omzetbelasting bij onderaanneming en het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten”) van 4 juni 1981, Stb. 1981/370 (inwerkingtreding 1 juli 1982) was gericht tegen
malafide onderaanneming en maakte de hoofdaannemer aansprakelijk voor niet betaalde belastingen en premies en de Wet bestuurdersaansprakelijkheid (“Nadere wijziging van enige sociale
verzekeringswetten, de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds en
enige fiscale wetten in verband met het misbruik van rechtspersonen”) van 21 mei 1986, Stb. 1986/
276 introduceerde in bepaalde omstandigheden een (persoonlijke) aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen voor belastingen en premies en voor afdrachten aan verplichte bedrijfspensioenfondsen.
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Hoewel aansprakelijkheidsbeperking de belangrijkste reden vormt voor het door
ondernemers in de hoedanigheid van een rechtspersoon deelnemen aan het economische verkeer, worden in dwingendrechtelijke voorschriften in Boek 2 BW de
belangen van derden – waaronder de schuldeisers en contractspartijen van de rechtspersoon – beschermd. Het vennootschapsrecht heeft, zoals is betoogd door Timmer30
man, een januskop en fungeert tegelijkertijd als faciliteit voor ondernemers en als
waarborg voor de op de vennootschap betrokken belangen en de rechtszekerheid van
31
onder meer schuldeisers en contractspartijen. Zie ook Raaijmakers die in 1984
constateerde dat zich ter zake van het uitgangspunt van het Nederlandse vennootschapsrecht, dat uitgaat van de enkelvoudige vennootschap, vooral na de Tweede
Wereldoorlog een “stille revolutie” voltrok waarin de (oude) NV van een gekwalificeerde maatschap als instrument dat in handen was van haar vennoten/aandeelhouders veranderde in een “instituut” dat tevens ten behoeve van andere
belanghebbenden deelneemt aan het rechtsverkeer.
32

Met de in Boek 2 BW neergelegde kapitaaleisen bij de oprichting van de NV en BV en
voorschriften met betrekking tot de openbaarmaking van de jaarstukken worden aan
schuldeisers en contractspartijen van de rechtspersoon zekerheid over en inzicht in
de financiële positie van hun wederpartij gegeven. Voorts bevat Boek 2 BW enkele
specifieke aansprakelijkheidsbepalingen waarmee de belangen van schuldeisers en
contractspartijen worden beschermd van de rechtspersoon die gebruik maakt van een
groepsvrijstelling, of die betrokken is bij een fusie of (af)splitsing.
6.4

Aansprakelijkheid in groepsverhoudingen

De in de vorige paragraaf genoemde motieven voor groepsvorming brengen mee dat
groepsmaatschappijen vaak rechtshandelingen verrichten en overeenkomsten aangaan die niet zozeer het eigen belang van de rechtspersoon, maar dat van de groep als
zodanig dienen. Dit gebeurt dan op instigatie van de moedermaatschappij binnen de
groep die naast aandeelhouder vaak bestuurder van de groepsmaatschappij(en) is en
zo invloed heeft op de beslissingen van de groepsmaatschappij(en). Deze invloed op
de bedrijfsvoering van de groepsmaatschappij brengt niet mee dat de moedermaatschappij naast de betrokken groepsmaatschappij aansprakelijk kan worden gehouden

30
31

32

L. Timmerman, Gedragsrecht, belangenpluralisme en vereenvoudiging van het vennootschapsrecht (oratie Leiden 23 november 2004), OR 2005/1, p. 7.
M.J.G.C. Raaijmakers, Overzicht van het concernrecht in Nederland in Concernverhoudingen,
concernfinanciering, mededingingsrecht: Voordrachten, gehouden op het Eerste Nederlandse
Congres voor Bedrijfsjuristen en Directiesecretarissen, Deventer: Kluwer 1984.
Omdat de wetgever tot het besef is gekomen dat met deze kapitaaleisen niet het daarmee beoogde
doel wordt bereikt, worden in het kader van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht
(Stb. 2012/299 en 2012/300) met ingang van 1 oktober 2012 de in Boek 2 BW neergelegde
kapitaaleisen bij de oprichting van de BV afgeschaft en vervangen door een systeem van bestuurdersaansprakelijkheid op basis waarvan (kort gezegd) het bestuur hoofdelijk verbonden is jegens
de vennootschap in die gevallen waarin een uitkering aan de aandeelhouders van de BV gelet op de
financiële toestand van de BV niet verantwoord was (zie hierover nader paragraaf 6.5.11). De in
Boek 2 BW neergelegde kapitaaleisen bij de oprichting van de NV blijven wel bestaan omdat
Nederland daaraan is gehouden op grond van de in paragraaf 6.5.10 besproken Tweede
EEG-Richtlijn.
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voor de door haar beïnvloede handelingen van deze groepsmaatschappij. Ook al
maakt de groepsmaatschappij deel uit van een onder de centrale leiding van een
moedermaatschappij staande groep, zij is als zelfstandig rechtssubject gebonden aan
de in haar naam aangegane rechtshandelingen en gehouden tot nakoming van de
hieruit voortvloeiende verplichtingen. In verschillende situaties brengt het optreden
als groep echter (mede)aansprakelijkheid van de ene groepsmaatschappij jegens
schuldeisers en contractspartijen van een andere groepsmaatschappij mee. Deze
groepsaansprakelijkheid jegens schuldeisers en contractspartijen van een groepsmaatschappij komen in de hiernavolgende paragrafen aan de orde. Daarbij maak ik
onderscheid tussen ‘groepsaansprakelijkheid’ op basis van bepalingen uit Boek 2 BW
en onvrijwillige ‘groepsaansprakelijkheid’ op grond van onrechtmatige daad of
vereenzelviging. De hiervoor genoemde situaties waarin een bestuurder, of feitelijke
beleidsbepaler, of degene die een rechtshandeling verricht namens een vennootschap
in oprichting (hoofdelijk) aansprakelijk is jegens schuldeisers en contractspartijen
van de vennootschap blijven hierna buiten beschouwing.
6.5

Pluraliteit van aansprakelijkheid in groepsverhoudingen op
grond van Boek 2 BW

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een groepsmaatschappij (hoofdelijke)
aansprakelijkheid aanvaardt voor schulden en andere verplichtingen van één of meer
andere groepsmaatschappijen. Het zal daarbij veelal gaan om het op de voet van een
borgstelling of op een andere wijze door de moedermaatschappij stellen van zekerheid voor door haar groepsmaatschappijen aangegane verplichtingen. Vaak is dat een
consequentie van het als groep actief zijn op de markt omdat wederpartijen dit als
33
vereiste stellen bij samenwerking met de groep of met een groepsmaatschappij.
In enkele situaties bestaat op grond van Boek 2 BW voor de moedermaatschappij de
verplichting zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor uit rechtshandelingen van
haar groepsmaatschappij(en) voortvloeiende schulden. Dit is aan de orde wanneer
binnen de groep gebruik wordt gemaakt van de in Boek 2 BW opgenomen vrijstellingen op het gebied van de inrichting, controle en openbaarmaking van de jaarrekening en het jaarverslag en op het gebied van de controle van de waarde van de
inbreng in natura bij de oprichting van een groepsmaatschappij. Op grond van zijn
arbeidsovereenkomst met de vrijgestelde groepsmaatschappij kan de werknemer dan
als contractspartij en schuldeiser van die groepsmaatschappij in verschillende situaties en op verschillende gronden tevens de moedermaatschappij aanspreken op uit
zijn arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
6.5.1

De 403-jaarrekeningvrijstelling

In Titel 9 Boek 2 BW is voor de in die titel bedoelde rechtspersonen en vennootschappen bepaald dat hun jaarrekeningen, jaarverslagen en overige gegevens moeten

33
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Zie over de verschillende wijzen waarop de moedermaatschappij zekerheid kan stellen voor haar
groepsmaatschappijen o.a. S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer
2009, p. 216-219.
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voldoen aan inrichtingsvereisten, onderworpen zijn aan accountantscontrole en
ten kantore van het handelsregister moeten worden neergelegd. Onder bepaalde in
artikel 2:403 BW geregelde voorwaarden kan hiervan worden afgezien. Als die voorwaarden zijn vervuld, ontstaat de bevoegdheid af te wijken van de inrichtingsvereisten
voor de jaarrekening. In dat geval is er tevens van rechtswege vrijstelling van de
inrichtingsvereisten voor het jaarverslag en overige gegevens, van de accountantscontroleplicht en van de verplichting tot openbaarmaking ten kantore van het handelsregister. Bovendien behoeft het jaarverslag niet aan de algemene vergadering te worden
verstrekt. De hier bedoelde vrijstelling is als optie voor de lidstaten van de EU in de
34
Vierde EEG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht betreffende de (enkelvoudige)
jaarrekening opgenomen. Slechts een paar lidstaten hebben hiervan gebruik gemaakt
waaronder Nederland. De Nederlandse regeling is opgenomen in artikel 2:403 BW.
Om gebruik te kunnen maken van de jaarrekeningvrijstelling moet worden voldaan
35
aan de in artikel 2:403 lid 1 BW genoemde voorwaarden. Zo moeten de financiële
gegevens van de vrijgestelde groepsmaatschappij zijn geconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij en moet de moedermaatschappij
zich in een schriftelijke, bij het handelsregister gedeponeerde verklaring, hoofdelijk
aansprakelijk hebben gesteld voor de schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen van de van openbaarmaking vrijgestelde groepsmaatschappij. De gedachte achter
deze voorwaarden is dat de mogelijkheid tot kennisneming van de geconsolideerde
jaarrekening van de moedermaatschappij en de 403-verklaring compenserende
waarborgen bieden aan (potentiële) schuldeisers van de van openbaarmaking van
36
haar jaarrekening vrijgestelde groepsmaatschappij. Daarom moet de moedermaatschappij wanneer haar groepsmaatschappij besluit gebruik te gaan maken van de
vrijstelling de 403-verklaring uiterlijk op het moment dat deze groepsmaatschappij
haar jaarrekening openbaar had moeten maken, deponeren, wil de groepsmaatschappij vrijgesteld zijn van openbaarmaking van haar jaarrekening over het daarvoor
liggende boekjaar. De aansprakelijkstelling op grond van artikel 2:403 lid 1 sub f BW is
een eenzijdige rechtshandeling van de moedermaatschappij en jegens de schuldeisers van de vrijgestelde groepsmaatschappij is de inhoud van de door de moedermaatschappij gedeponeerde verklaring bepalend. Dit laatste blijkt uit de beschikking
37
van de Hoge Raad in de zaak Akzo/ING van 28 juni 2002. Van belang is wel dat de
inhoud van de verklaring toereikend is voor de toepassing van artikel 2:403 BW.
Voldoet deze niet aan de voorwaarden van artikel 2:403 lid 1 BW dan is de groepsmaatschappij immers niet vrijgesteld van voornoemde verplichtingen uit Titel 9 Boek
2 BW.

34
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Richtlijn 78/660/EEG van 25 juli 1978.
In artikel 2:403 lid 4 en 5 BW zijn enigszins van artikel 2:403 lid 1 sub a BW afwijkende
voorwaarden opgenomen voor tot een groep behorende banken en verzekeringsmaatschappijen.
Zie voorts H. Beckman, De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een
analyse van artikel 2:403 BW en zijn voorgangers (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1995, p. 6.
HR 28 juni 2002, NJ 2002, 447 m.nt. Maeijer en JOR 2002/136 m.nt. Bartman (Akzo Nobel N.V./ING
Bank N.V.). Zie over dit arrest ook H. Beckman, Rechtspraak: vennootschapsrecht, OR 2002/15,
p. 485.
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6.5.2

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij

Artikel 2:403 lid 1 sub f BW bepaalt dat de moedermaatschappij zich hoofdelijk
aansprakelijk moet stellen voor de “uit rechtshandelingen” van de groepsmaatschappij “voortvloeiende schulden.” De hoofdelijkheid van de aansprakelijkheid brengt
mee dat de schuldeiser van de groepsmaatschappij naar vrije keuze zowel de
groepsmaatschappij als de moedermaatschappij tot nakoming van de gehele schuld
kan aanspreken, met dien verstande dat nakoming door een van hen ook de andere
38
medeschuldenaar bevrijdt (artikel 6:7 BW).
Omdat gesproken wordt over rechtshandelingen vallen schulden uit verbintenissen
uit de wet, zoals die uit onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en zaak39
40
waarneming, maar ook belastingschulden en premies voor sociale verzekeringen,
niet onder het bereik van artikel 2:403 lid 1 sub f BW. Uit de wetsgeschiedenis blijkt
dat het woord schulden niet in de beperkte zin van het begrip geldschulden dient te
worden gelezen. Daaronder vallen tevens “schadevergoedingen wegens vernietiging
41
en ontbinding van overeenkomsten.” Onder verwijzing naar deze wetsgeschiedenis
oordeelde het Hof ’s-Hertogenbosch dat onder het begrip schulden eveneens dienen
te worden begrepen de rechtsgevolgen die aan de ontbinding van de overeenkomst
zijn verbonden zoals de verbintenis tot ongedaanmaking en de daarover gevorderde
42
43
wettelijke rente. Beckman stelt mede onder verwijzing naar de ruime betekenis
van het begrip verplichtingen uit de Vierde EEG-richtlijn dat de aansprakelijkheid van
de moedermaatschappij de verplichting tot nakoming van de verbintenissen van de
groepsmaatschappij betreft, bijvoorbeeld de verplichting tot levering van een goed of
een werk. Kan of wil de moedermaatschappij deze verplichting niet nakomen
dan kan de schuldeiser van de vrijgestelde groepsmaatschappij vervangende
schadevergoeding vorderen bij de moedermaatschappij. In navolging hiervan conclu44
deert Van Solinge dat wanneer de moedermaatschappij een niet in geld luidende
verplichting van de groepsmaatschappij wel nakomt, zij daardoor bevrijdend betaalt
aan de schuldeiser van de groepsmaatschappij en deze dan geen recht heeft op
schadevergoeding.

38

39
40
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42
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Vgl. Hof ’s-Hertogenbosch 24 januari 2012, JOR 2012/165 m.nt. Bertrams. In zijn reeds hiervoor
aangehaalde beschikking van 28 juni 2002 (Akzo Nobel N.V./ING Bank N.V.) overwoog de Hoge
Raad dat de hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van artikel 2:403 lid 1 sub f BW niet een
afhankelijk recht in het leven roept en ook niet op één lijn te stellen is met borgtocht (waarbij de
schuldeiser eerst de groepsmaatschappij zou moeten aanspreken conform het subsidiariteitsbeginsel van artikel 7:855 BW).
Zo ook G.J. Gülcher, Reikwijdte van de aansprakelijkstelling in het kader van de groepsvrijstelling,
TVVS 1989/7, p. 162.
HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 187.
Kamerstukken II 1973/74, 11 005, nr. 64, p. 2.
Hof ’s-Hertogenbosch 24 januari 2012, JOR 2012/165 m.nt. Bertrams.
H. Beckman, De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een analyse van
artikel 2:403 BW en zijn voorgangers (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1995, p. 293.
G. van Solinge, Vragen uit de rechtspraktijk: schulden en de 403-verklaring, OR 2004/7, p. 277.
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6.5.3

Uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen

Onder de aansprakelijkheid van artikel 2:403 lid sub f BW (hierna 403-verklaring) valt
dus meer dan het gebruik van het begrip schulden in deze bepaling doet vermoeden.
Deze impliceert de hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij tot
nakoming van de verbintenissen van de vrijgestelde groepsmaatschappij en – onder
meer wanneer de moedermaatschappij deze niet kan of wil nakomen – voor betaling
van schadevergoedingen wegens de ontbinding of vernietiging van verbintenissen
van de groepsmaatschappij.
Omdat het aangaan van een arbeidsovereenkomst een rechtshandeling is, heeft
artikel 2:403 lid 1 sub f BW eveneens betrekking op uit arbeidsovereenkomsten
45
voortvloeiende verplichtingen. Dat onder uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen het loon, de bonus, de vakantietoeslag, de pensioenbijdrage
van de werkgever, de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering van de
werknemer en alle andere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vallen, lijkt
mij onbetwist. Voor schadevergoedingen wegens de ontbinding of vernietiging
van overeenkomsten volgt uit de hiervoor besproken wetsgeschiedenis dat deze
vorderingen tevens worden geacht te vallen onder de 403-verklaring. Dat geldt
naar mijn mening eveneens voor schadevergoedingen wegens het tegenover de
werknemer tekortschieten in de nakoming van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat vorderingen van de werknemer van de groepsmaatschappij ex artikel 7:611
46
(goed werkgeverschap), 7:658 (zorgplicht werkgever), 7:677 lid 4 (onregelmatige
beëindiging arbeidsovereenkomst), 7:681 (kennelijk onredelijk ontslag) en 7:686
(ontbinding) BW onder het bereik van artikel 2:403 lid 1 sub f BW vallen. Hoewel
de ontbindingsvergoeding ex 7:685 lid 8 BW geen schadevergoeding is, maar een
vergoeding die naar billijkheid wordt vastgesteld door de kantonrechter valt deze
naar mijn mening eveneens onder de 403-verklaring. Mijns inziens ligt aan de
hiervoor besproken wetsgeschiedenis de gedachte ten grondslag dat door de rechter
toegewezen vergoedingen in verband met de beëindiging van een overeenkomst
47
onder de 403-verklaring vallen, ongeacht hun grondslag.
In de (lagere) jurisprudentie werd bijna elke vordering die de werknemer had op de
vrijgestelde groepsmaatschappij in haar hoedanigheid van werkgever geacht te vallen
onder de door de moedermaatschappij gedeponeerde 403-verklaring. De Rechtbank
48
Amsterdam oordeelde in haar vonnis van 20 december 2000 dat de moedermaatschappij op grond van de door haar gedeponeerde 403-verklaring aansprakelijk was
tot betaling van loonvorderingen en ontbindingsvergoedingen aan werknemers van
45
46

47
48

Zie over de 403-verklaring en de arbeidsovereenkomst tevens S.M. Bartman, Werkgeversverplichtingen onder de art. 403-verklaring, ArbeidsRecht 2002/6/7, p. 22-27.
Zie anders Bartman die heeft betoogd dat een vordering ex artikel 7:658 BW niet via de
403-verklaring zou kunnen worden verhaald op de moedermaatschappij omdat een dergelijke
vordering uit de wet zou voortvloeien. S.M. Bartman, Werkgeversverplichtingen onder
de art. 403-verklaring, ArbeidsRecht 2002/6/7, p. 23.
Zo ook Rb. Amsterdam 20 december 2000, JOR 2001/53 m.nt. Bartman en JAR 2001/36 en Hof
Amsterdam 26 juli 2001, JOR 2004/94, m.nt. Bartman.
Rb. Amsterdam 20 december 2000, JOR 2001/53 m.nt. Bartman en JAR 2001/36.
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haar vrijgestelde groepsmaatschappij omdat deze waren veroorzaakt door gedragingen (handelen of nalaten) van de groepsmaatschappij in het kader van de arbeids49
overeenkomsten met deze werknemers. In haar uitspraak van 16 november 2005
overwoog de Rechtbank Haarlem dat wanneer de wet een preferentie verbindt aan
een vordering van een schuldeiser op de groepsmaatschappij, deze preferentie tevens
tegenover de moedermaatschappij geldt wanneer de schuldeiser de moedermaatschappij op grond van haar 403-verklaring aanspreekt. In dit geval was de schuldeiser
werknemer van KPNQwest IP Services B.V.(dochtermaatschappij) en had KPNQwest
N.V. (moedermaatschappij) een 403-verklaring gedeponeerd. In 2002 failleerden
zowel de moeder- als de dochtermaatschappij. De werknemer had een vordering
op grond van het voor werknemers van de dochtermaatschappij geldende sociaal
plan, welke op grond van artikel 3:288 sub e BW (als vordering uit arbeidsovereenkomst) gold als een bevoorrechte vordering in het faillissement van de dochtermaatschappij. Hij vorderde op grond van de door de moedermaatschappij gedeponeerde
403-verklaring toelating van zijn vordering met de daaraan door de wet verbonden
preferentie in het faillissement van de moedermaatschappij. De rechtbank oordeelde
dat wanneer de wet een preferentie verbindt aan een vordering van een schuldeiser
op de dochtermaatschappij, deze preferentie tevens tegenover de moedermaatschappij geldt wanneer de schuldeiser de moedermaatschappij op grond van haar
50
403-verklaring aanspreekt. In haar vonnis van 28 juli 2010 kwam de Rechtbank
Haarlem echter tot een tegengestelde beslissing en dat ook nog in een zaak waarin
een andere werknemer van datzelfde gefailleerde KPNQwest IP Services B.V. met zijn
bevoorrechte loonvordering toelating vorderde in het faillissement van KPNQwest
N.V. op grond van de door haar gedeponeerde 403-verklaring. In deze zaak oordeelde
de Rechtbank Haarlem dat de werknemer de wettelijke preferentie van artikel 3:288
sub e BW niet kon inroepen in het faillissement van de moedermaatschappij op grond
van de door haar gedeponeerde 403-verklaring. De rechtbank overwoog dat het
object van de preferentie uitsluitend het vermogen van de werkgever, de dochtermaatschappij, betrof en de stelling van de werknemer, dat hij de preferentie tevens in
het faillissement van de moedermaatschappij kon inroepen op grond van haar
403-verklaring, geen steun vond in de wet. In zijn noot onder deze uitspraak merkt
Bartman op dat hij op grond van de ratio van de 403-verklaring meer voelt voor de
benadering van de Rechtbank Haarlem in haar uitspraak uit 2005. Hij is van mening
dat de “compenserende medeschuldenaarstelling” van de moedermaatschappij als
tegenwicht van de ontheffing van de jaarrekeningsopenbaarmakingsverplichting van
de groepsmaatschappij een volwaardige compensatie dient te zijn en daarom mede
het voorrecht dient te omvatten dat de wet in voorkomend geval aan de vordering
verbindt. Bartman kan zich daarom beter vinden in de meer vennootschapsrechtelijke duiding van de 403-verklaring in de eerdere uitspraak van de Rechtbank
Haarlem dan de strikt vermogensrechtelijke in haar uitspraak van 28 juli 2010. Ik
ben het daar mee eens. Mijns inziens is binnen voormelde vennootschapsrechtelijke

49
50
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Rb. Haarlem 16 november 2005, JOR 2006/27.
Rb. Haarlem 28 juli 2010, JOR 2010/264 m.nt. Bartman. Zie over deze uitspraak en over de eerdere
uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 16 november 2005 ook H. Beckman, Rechtspraak:
jaarrekeningenrecht, OR 2010/17, p. 695.
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benadering geen sprake van een bevoorrechte vordering ex artikel 3:288 sub e BW in
zowel het faillissement van de dochter- als in dat van de moedermaatschappij, maar
van een (wettelijk) bevoorrechte vordering in het faillissement van de dochtermaatschappij en een vordering die als gevolg van het daaraan verbonden voorrecht in het
faillissement van de dochtermaatschappij een vergelijkbare rang of waarde heeft in
het faillissement van de moedermaatschappij. Op dezelfde voet geldt dat naar mijn
mening voor andere op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde uit de wet
voortvloeiende rechten en verplichtingen van een vrijgestelde groepsmaatschappij
jegens haar werknemers zoals de verplichtingen op grond van de Wet CAO, de Wet
AVV en de Wet Bpf 2000. De werknemer van deze groepsmaatschappij kan zijn
vordering dan op een gelijkwaardige wijze – sui generis – verhalen op de moedermaatschappij krachtens de door haar gedeponeerde 403-verklaring.
6.5.4

De reikwijdte van de aansprakelijkheid

De vraag vanaf welk moment de moedermaatschappij aansprakelijk is, of deze ook
geldt voor op het tijdstip van de aansprakelijkstelling reeds bestaande schulden, en
wanneer die aansprakelijkheid eindigt – de temporele reikwijdte van de aansprakelijkheid van artikel 2:403 lid 1 sub f BW – wordt sinds het begin van de jaren zeventig
op uiteenlopende wijze beantwoord in de wetsgeschiedenis, rechtspraak en litera51
tuur. Een belangrijke reden hiervoor is dat tijdens de parlementaire behandeling van
een wetsvoorstel waarin een voorloper van het huidige artikel 2:403 BW werd
geïntroduceerd, werd meegedeeld dat onder de in dat wetsvoorstel genoemde
aansprakelijkstelling niet de voor de aanvang van het aansprakelijkheidstijdvak reeds
52
bestaande schulden werden begrepen. Het ging op dat moment echter nog om een
minder vergaand wetsvoorstel dat slechts een openbaarmakingsvrijstelling voor
bepaalde groepsmaatschappijen behelsde en waarin nog niet de inrichtingsvrijstel53
lingen waren opgenomen zoals die uiteindelijk in de wet terechtkwamen. Verwijzend naar deze wetsgeschiedenis oordeelde de Rechtbank Rotterdam in haar
54
beschikking van 14 januari 1987 dat de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij pas ingaat op het moment dat zij haar verklaring heeft gedeponeerd bij het
handelsregister en deze slechts ziet op schulden voortvloeiend uit daarna door de
groepsmaatschappij verrichte rechtshandelingen. De rechtbank ging daarbij expliciet

51
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54

Zie H. Beckman, De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een analyse
van artikel 2:403 BW en zijn voorgangers (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1995, p. 120-126,
185-187, 294-297, 412/413 en (met name) 497-513 en S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het
concern, Deventer: Kluwer 2009, p. 228/229 en de daar aangehaalde literatuur.
In de memorie van antwoord bij de Regeling van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (Kamerstukken II 1970/71, 10 689, nr. 7, p. 7) werd door de regering meegedeeld:
“Dat (…) gesproken wordt van een aansprakelijkstelling door de moedervennootschap voor
toekomstige verplichtingen van de dochtermaatschappij, lijkt de ondergetekende juist: crediteuren
wier vordering dateert van vóór de aansprakelijkstelling, hebben voor zover zij geen garanties
hebben bedongen, genoegen genomen met de kredietwaardigheid van de vennootschap zelf; er
bestaat geen reden toe, hun ongevraagd een extra-zekerheid uit de aansprakelijkstelling toe te
kennen.”
Zie H. Beckman, De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een analyse
van artikel 2:403 BW en zijn voorgangers (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1995, p. 121/122.
Rb. Rotterdam 14 januari 1987, NJ 1988, 1050.
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voorbij aan het feit dat in artikel 57 sub c Vierde EEG-richtlijn het ruimere begrip
“aangegane verplichtingen” wordt gehanteerd. Zij motiveerde dit door erop te wijzen
dat de voorloper van artikel 2:403 lid 1 sub f BW in Nederland al geruime tijd bestond
voor de komst van de Vierde EEG-richtlijn en dit in andere EG-landen niet het geval
was. Verder hadden de Nederlandse bepalingen over het jaarrekeningenrecht een
belangrijke rol gespeeld bij het EG-overleg dat tot de Vierde EEG-richtlijn leidde en
daarom was volgens de rechtbank de tekst van de richtlijn niet doorslaggevend ten
opzichte van de Nederlandse wetsgeschiedenis. Mijns inziens valt dat nog maar te
bezien. De Vierde EEG-richtlijn vindt haar grondslag in artikel 50 lid 2 sub g VWEU
welke bepaling deel uitmaakt van de titel uit het verdrag betreffende het vrij verkeer
van goederen, diensten en kapitaal. Onderling verschillende regelingen in de lidstaten
op basis van de op deze grondslag uitgevaardigde richtlijn verdragen zich niet met het
fundamentele karakter van de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer,
zodat ik niet aannemelijk acht dat het Hof van Justitie zich veel gelegen zal laten
liggen aan de Nederlandse wetsgeschiedenis van de jaarrekeningvrijstelling indien
hierover een prejudiciële vraag zou worden gesteld. Een dergelijke prejudiciële vraag
werd door een Nederlandse rechter tot op heden echter niet voorgelegd aan het Hof
van Justitie. Ook de Hoge Raad heeft zich nog niet uitgelaten over de temporele
reikwijdte van de aansprakelijkheid op grond van artikel 2:403 lid sub f BW.
In de literatuur komen als standpunten voor de opvatting dat de 403-verklaring enkel
ziet op schulden die voortvloeien uit de gedurende het aansprakelijkheidstijdvak
aangegane rechtshandelingen en de opvatting dat de 403-verklaring ook geldt
55
voor de op het tijdstip van de aansprakelijkstelling reeds bestaande schulden.
56
Beckman meent dat de moedermaatschappij die gebruik maakt van de 403-regeling
aansprakelijk is voor alle op het moment van de aansprakelijkstelling bestaande
(uit rechtshandelingen voortgevloeide) schulden en voor alle schulden uit nadien
aangegane rechtshandelingen. Bartman en Dorresteijn gaan niet zo ver, maar zijn
wel van mening dat de 403-verklaring enige terugwerkende kracht moet hebben om
te kunnen voldoen aan de aansprakelijkstellingsvoorwaarde van artikel 2:403 lid
57
58
1 sub f BW. Franken en Franken menen daarentegen dat artikel 2:403 lid
1 sub f BW slechts ziet op schulden voortvloeiend uit na de aansprakelijkstelling
59
aangegane rechtshandelingen. Koning huldigt de opvatting dat artikel 2:403 lid 1 sub
f BW ziet op schulden voortvloeiend uit na de aansprakelijkstelling aangegane
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Op deze twee hoofdopvattingen zijn vele variaties mogelijk. Zie: H. Beckman, De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een analyse van artikel 2:403 BW en zijn
voorgangers (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1995, p. 498/499.
H. Beckman, De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een analyse van
artikel 2:403 BW en zijn voorgangers (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1995, p. 535 en 545.
S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2009, p. 228/229.
J.M.W.M. Franken en M.J.M. Franken, De temporele reikwijdte van de 403-aansprakelijkheid in
Bundel 2008-2009 van de Vereniging Jaarrekeningenrecht, p. 73.
S.C.H. Koning, De aansprakelijkheid uit artikel 403 BW 2, in: Liber amicorum NBW (Opstellen
aangeboden aan Mr. drs. B.C. de Die), Arnhem: Gouda Quint/Deventer: Kluwer/Zwolle: Tjeenk
Willink 1991, p. 30. Daarvoor had Gülcher al het standpunt ingenomen dat de moedermaatschappij
niet aansprakelijk was voor schulden die reeds opeisbaar waren voorafgaand aan de aanvang van
het eerste boekjaar waarvoor van de vrijstelling gebruik werd gemaakt. G.J. Gülcher, Reikwijdte
van de aansprakelijkstelling in het kader van de groepsvrijstelling, TVVS 1989/7, p. 165.
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rechtshandelingen, alsmede op na dat tijdvak opeisbaar geworden schulden die voortvloeien uit daarvóór aangegane rechtshandelingen zoals het geval is bij duurovereenkomsten. Hij wijst erop dat de schuldeiser gedurende het aansprakelijkheidstijdvak niet
de vinger aan de pols kan houden omdat hij verstoken blijft van voorlichting over de
financiële situatie van de groepsmaatschappij met wie hij een (duur)overeenkomst
aanging. Om die op de ratio van de 403-regeling gebaseerde reden, acht hij aansprakelijkheid van de moedermaatschappij voor gedurende het aansprakelijkheidstijdvak
opeisbaar geworden schulden, voortvloeiend uit voor het aansprakelijkheidstijdvak
aangegane rechtshandelingen, gerechtvaardigd. Dat ook de regering zich inmiddels op
het standpunt stelt dat de 403-verklaring niet enkel ziet op schulden voortvloeiend uit
na het aansprakelijkheidstijdvak aangegane rechtshandelingen, zou kunnen worden
opgemaakt uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de jaarrekening van
60
verzekeringsmaatschappijen. Hierin werd meegedeeld dat de “toepasselijkheid van
artikel 403 betekent” dat een tot een groep behorende verzekeringsmaatschappij
waarvoor de moedermaatschappij “zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uit
rechtshandelingen voortvloeiende en voortgevloeide schulden” is vrijgesteld van openbaarmaking van haar jaarrekening als voorgeschreven in Titel 9 Boek 2 BW. Dit laat,
zoals de Hoge Raad bevestigde in zijn hiervoor aangehaalde arrest van 28 juni 2002
onverlet dat de moedermaatschappij in haar 403-verklaring beperkingen op kan nemen
van haar hoofdelijke medeaansprakelijkheid.
De wetsgeschiedenis neigt dus naar hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij voor de op het moment van de aansprakelijkstelling uit rechtshandelingen voortvloeiende en voortgevloeide schulden. Deze opvatting kan tevens worden
61
beschouwd als de heersende leer in de literatuur. In de afgelopen jaren hebben
verschillende (lagere) rechters zich uitgelaten over de vraag vanaf welk moment de
moedermaatschappij aansprakelijk is op grond van de 403-verklaring en wanneer die
aansprakelijkheid eindigt. Daarbij ging het er telkens om of de moedermaatschappij
aansprakelijk was voor uit arbeidsovereenkomsten (of andere duurovereenkomsten)
voortvloeiende verplichtingen terwijl de vrijgestelde groepsmaatschappij deze overeenkomsten was aangegaan (lang) voordat de moedermaatschappij de 403-verklaring deponeerde. In deze rechtspraak werd op uiteenlopende wijze geoordeeld over
de omvang en reikwijdte van de 403-aansprakelijkheid van de moedermaatschappij
voor uit arbeids- en andere duurovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen van
haar vrijgestelde groepsmaatschappij. Het Hof ’s-Hertogenbosch (in zijn arrest van 7
62
63
april 2009) en de Rechtbank Arnhem legden artikel 2:403 lid 1 sub f BW het ruimst
uit met hun oordelen dat deze aansprakelijkheid eveneens ziet op ten tijde van de
deponering van de 403-verklaring reeds bestaande, uit rechtshandelingen voortge64
vloeide schulden. De Rechtbank Amsterdam ging minder ver en oordeelde dat de
aansprakelijkheid ziet op de verplichtingen die voortvloeien uit “handelen of nalaten”
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Kamerstukken II 1992/93, 22 896, nr. 3, p. 25.
Zie voor een overzicht van de voor- en tegenstanders, S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het
concern, Deventer: Kluwer 2009, p. 229.
Hof ’s-Hertogenbosch 7 april 2009, JOR 2009/160 m.nt. Bartman en JAR 2009/126.
Rb. Arnhem 10 oktober 2002, JOR 2003/31 m.nt. Bartman.
Rb. Amsterdam 20 december 2000, JOR 2001/53 m.nt. Bartman en JAR 2001/36.
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van de vrijgestelde groepsmaatschappij gedurende het aansprakelijkheidstijdvak,
maar maakt daarbij geen onderscheid tussen vóór of gedurende het aansprakelijkheidstijdvak aangegane rechtshandelingen. Hoewel hij dit niet expliciet overwoog,
65
66
lijkt het Hof Amsterdam ook op deze lijn te zitten. Ook de Rechtbank Roermond en
67
in appel het Hof te ’s-Hertogenbosch (in zijn arrest van 21 mei 2009) oordeelden dat
de aansprakelijkheid tevens geldt voor verplichtingen die na de deponering van de
403-verklaring voortvloeien uit daarvoor aangegane rechtshandelingen. Alleen de
68
kantonrechter te Venlo oordeelde dat de aansprakelijkheid niet ziet op verplichtingen die gedurende het aansprakelijkheidstijdvak voortvloeien uit daarvoor aangegane rechtshandelingen. De rechtbanken en hoven oordelen dus uiteenlopend (en
in een enkel geval zelfs afwijkend) over de reikwijdte van de aansprakelijkheid op
grond van artikel 2:403 lid 1 sub f BW. Ik meen dat de hiervoor genoemde tussenopvatting van Koning, over het antwoord op de vraag vanaf welk moment de
moedermaatschappij aansprakelijk is en wanneer die aansprakelijkheid eindigt, juist
is omdat bij hantering van deze tussenopvatting voldoende recht wordt gedaan aan
de compensatiegedachte die ten grondslag ligt aan de 403-regeling. De schuldeiser
wiens vordering op de groepsmaatschappij opeisbaar wordt voordat zij vrijgesteld
wordt van openbaarmaking van haar jaarrekening heeft immers vanaf het aangaan
van de rechtshandeling tot en met het opeisbaar worden van zijn vordering inzicht
gehad (of kunnen hebben) in de financiële situatie van de groepsmaatschappij.
Mijns inziens impliceert de aan de 403-regeling ten grondslag liggende ratio niet
dat deze schuldeiser (tevens) gecompenseerd moet worden voor het ontbreken van
inzicht op verhaal door de groepsmaatschappij nadat zij gebruik gaat maken van
69
de jaarrekeningvrijstelling. Dit geldt zowel voor de schuldeiser wiens vordering op
de groepsmaatschappij voortvloeit uit een eenmalige rechtshandeling met de groepsmaatschappij als voor de vorderingen(en) van de schuldeiser die voortvloeien uit een
duurovereenkomst met de groepsmaatschappij. Pas wanneer de uit een (duur)
overeenkomst met de groepsmaatschappij voortvloeiende vordering opeisbaar wordt
nadat de groepsmaatschappij gebruik is gaan maken van de 403-regeling dient de
schuldeiser gecompenseerd te worden voor het gebrek aan inzicht in de financiële
situatie van de groepsmaatschappij. Ik realiseer mij dat de in dienst van een groepsmaatschappij zijnde (en vaak bij een andere groepsmaatschappij gedetacheerde)
werknemer veelal niet bij zal houden hoe het met de financiële situatie van zijn
(formele) werkgever staat. Dat doet echter niet af aan het feit dat ook aan hem als
schuldeiser van de groepsmaatschappij geen beroep toekomt op de medeaansprakelijkheid van de moedermaatschappij op grond van de 403-verklaring indien de uit zijn
arbeidsovereenkomst met de vrijgestelde groepsmaatschappij voortvloeiende vordering opeisbaar werd voordat zij gebruik ging maken van de jaarrekeningvrijstelling.
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Hof Amsterdam 26 juli 2001, JOR 2004/94, m.nt. Bartman.
Rb. Roermond 25 oktober 2006, JOR 2006/289 m.nt. Bartman.
Hof ’s-Hertogenbosch 12 mei 2009, JOR 2009/279 m.nt. Bartman.
Ktr. Venlo 20 februari 2008, JOR 2008/92 m.nt. Bartman en JAR 2008/86.
Zo ook G.J. Gülcher, Reikwijdte van de aansprakelijkstelling in het kader van de groepsvrijstelling,
TVVS 1989/7, p. 165.
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Overblijvende aansprakelijkheid na intrekking 403-verklaring

De moedermaatschappij kan haar 403-verklaring intrekken door een daartoe strekkende verklaring neer te leggen bij het handelsregister van de vrijgestelde groeps70
maatschappij (artikel 2:404 lid 1 BW). Vanaf het moment dat door het
handelsregister mededeling is gedaan van de intrekking van de 403-verklaring
kan de moedermaatschappij jegens de schuldeiser een beroep doen op de intrekking
71
van haar hoofdelijke aansprakelijkheid. Gevolg van de intrekking van de
403-verklaring is dat de moedermaatschappij niet meer hoofdelijk aansprakelijk
wordt voor schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen die na de deponering
van de intrekkingsverklaring zijn aangegaan. Op grond van artikel 2:404 lid 2 BW
blijft de (hoofdelijke) aansprakelijkheid van de moedermaatschappij doorlopen voor
schulden die na de intrekking van haar 403-verklaring voortvloeien uit rechtshan72
delingen die de groepsmaatschappij vóór intrekking van de 403-verklaring aanging.
De reden voor invoering van deze overblijvende aansprakelijkheid was dat degenen
die in goed vertrouwen op de medeaansprakelijkheid van de moedermaatschappij
een rechtsbetrekking met de vrijgestelde groepsmaatschappij aangingen, niet voor de
onaangename verrassing van het wegvallen van die medeaansprakelijkheid mogen
73
worden geplaatst. Waar de hiervoor besproken temporele reikwijdte van de aansprakelijkheid betrekking heeft op de omvang van de aansprakelijkheid van de
moedermaatschappij gedurende het aansprakelijkheidstijdvak, heeft deze doorlopende overblijvende aansprakelijkheid betrekking op de omvang van de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij na afloop van het aansprakelijkheidstijdvak.
6.5.6

Overblijvende aansprakelijkheid voor verplichtingen uit
duurovereenkomsten

Bij niet-duurovereenkomsten is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij voor verplichtingen voortvloeiend uit vóór de openbaarmaking van de
intrekking verrichte rechtshandelingen onbetwist. In dat geval is immers, grof gezegd, sprake van een prestatie en een tegenprestatie en een (uiterste) datum waarop
beide partijen aan hun verplichtingen op grond van de overeenkomst hebben

70

71

72

73

Zie voor andere wijzen waarop een 403-regeling kan worden opgeheven H. Beckman, De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een analyse van artikel 2:403 BW en
zijn voorgangers (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1995, p. 581/582. Bartman en Dorresteijn
menen dat in dit geval op grond van artikel 24 jo. artikel 25 Handelsregisterwet 2007 toch nog een
afzonderlijke openbaarmakingsverplichting rust op de moedermaatschappij. S.M. Bartman en A.F.
M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2009, p. 231.
Artikel 25 lid 1 jo. artikel 24 Handelsregisterwet 2007 (dit kan ook maximaal 15 dagen later zijn
wanneer de schuldeiser kan aantonen dat hij onmogelijk kennis heeft kunnen nemen van die
mededeling; artikel 25 lid 2 Handelsregisterwet 2007).
Op grond van artikel 2:404 lid 3 BW kan de moedermaatschappij deze overblijvende aansprakelijkheid – kort gezegd – slechts dan beëindigen wanneer de groepsmaatschappij waarvoor de
moedermaatschappij destijds een 403-verklaring deponeerde geen deel meer uitmaakt van de
groep.
Kamerstukken II 1969/70, 10 689, nr. 7, p. 15.
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voldaan. Dit ligt anders bij duurovereenkomsten en meer in het bijzonder bij de
arbeidsovereenkomst. In dit geval wordt een overeenkomst aangegaan die leidt tot de
verplichting voor beide partijen, werkgever en werknemer, tot opeenvolgende of
voortdurende prestaties. Bovendien kunnen de verplichtingen van partijen (na de
intrekking van de 403-verklaring door de moedermaatschappij) nader worden
ingevuld of gewijzigd als gevolg van vaak buiten partijen om tot stand gekomen
wettelijke of collectieve (arbeidsvoorwaarden)regelingen.
74

Volgens Beckman kan in het licht van de overblijvende aansprakelijkheid van
artikel 2:404 lid 2 BW twijfel bestaan over de vraag of de uit duurovereenkomsten
voortvloeiende, maar nog niet opengevallen termijnverplichtingen bestaande of
toekomstige schulden zijn. Daarbij kan de vraag worden gesteld of het accent van
de aansprakelijkheid van artikel 2:404 lid 2 BW ligt op de bestaande rechtsverhouding, de duurovereenkomst die werd aangegaan voordat de moedermaatschappij
haar 403-verklaring introk, of op het ontstaan van de verplichting uit die duurovereenkomst, bijvoorbeeld loon of huur. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de
aansprakelijkheid voor schulden die voortvloeien uit voor de intrekking van de 403verklaring aangegane rechtshandelingen blijft doorlopen. “Dit houdt ook in aansprakelijkheid voor nieuwe termijnen van duurcontracten zoals huur, sommige leveran75
ties, arbeidsovereenkomst”, zo deelde de regering mee. Het accent ligt dus op de
bestaande rechtsverhouding en de moedermaatschappij is ook aansprakelijk voor de
na de deponering van haar intrekkingsverklaring doorlopende periodieke verplichtingen van haar vrijgestelde groepsmaatschappij op grond van de vóór intrekking van
de 403-verklaring aangegane rechtshandelingen. Vanzelfsprekend is deze benadering
76
niet. Zo volgt uit de toelichting op de qua strekking enigszins met de regeling van
artikel 2:404 lid 2 BW vergelijkbare regeling van de ‘overblijvende’ aansprakelijkheid
77
van de uit de openbare vennootschap tredende vennoot in het in 2011 ingetrokken
78
wetsvoorstel personenvennootschappen dat het accent juist ligt op het moment
waarop de verplichting uit de duurovereenkomst ontstond. In het wetsvoorstel werd
deze uittredende vennoot niet ontheven van zijn aansprakelijkheid voor de ten tijde
van zijn uittreding bestaande verbintenissen van de openbare vennootschap, maar was
hij niet aansprakelijk voor de na zijn uittreden opeisbaar geworden vorderingen
voortvloeiend uit voor zijn uittreden door de openbare vennootschap aangegane
duurovereenkomsten.
In de hiervoor aangehaalde parlementaire geschiedenis werd geen onderscheid gemaakt tussen schulden voortvloeiend uit duurovereenkomsten aangegaan voorafgaand
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H. Beckman, De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een analyse van
artikel 2:403 BW en zijn voorgangers (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1995, p. 146-150.
Kamerstukken II 1983/84, 16 551, nr. 11, p. 15.
Zie Kamerstukken II 2002/03, 28 746, nr. 3, p. 43/44.
Artikel 7:824, Wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk
Wetboek.
Dit wetsvoorstel is ingetrokken bij brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede
Kamer van 15 december 2011. Kamerstukken II 2011/12, 28 746, nr. 7.
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aan het aansprakelijkheidstijdvak en schulden voortvloeiend uit duurovereenkomsten
aangegaan gedurende dit tijdvak. Hiervoor wees ik er reeds op dat de overblijvende
aansprakelijkheid werd ingevoerd om de schuldeiser die contracteerde met een vrijgestelde groepsmaatschappij te beschermen tegen de onaangename verrassing van het
wegvallen van die aansprakelijkheid. Dit heeft mijns inziens als consequentie dat
schulden die na de intrekking van de 403-verklaring voortvloeien uit reeds voor de
aanvang van het geëindigde aansprakelijkheidstijdvak aangegane rechtshandelingen
79
niet onder de overblijvende aansprakelijkheid van artikel 2:404 lid 2 BW vallen. Deze
80
opvatting vindt steun in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 16 april 2009
waarin werd overwogen dat vorderingen die na de intrekking van de 403-verklaring
voortvloeien uit gedurende de looptijd van de 403-verklaring aangegane rechtshandelingen onder overblijvende aansprakelijkheid van artikel 2:404 lid 2 BW vallen.
81
Koning heeft betoogd dat geen grond aanwezig is voor bescherming van de schuldeiser wanneer de rechtshandeling voor de aanvang van het aansprakelijkheidstijdvak
werd aangegaan, maar de daaruit voortvloeiende schuld of verplichting pas na de
intrekking van de 403-verklaring ontstaat omdat de positie van de schuldeiser zonder
het aansprakelijkheidstijdvak niet anders was geweest. Ik meen dat de uit de arbeidsovereenkomst van een werknemer van de groepsmaatschappij voortvloeiende verplichtingen slechts dan onder de doorlopende overblijvende aansprakelijkheid van de
moedermaatschappij vallen wanneer deze arbeidsovereenkomst werd aangegaan
tijdens het aansprakelijkheidstijdvak. Dus in de periode tussen de deponering en de
intrekking van de 403-verklaring. Dat zou mijns inziens alleen anders kunnen (of
moeten) zijn wanneer de moedermaatschappij zelf in de door haar gedeponeerde 403verklaring opnam dat deze tevens gold voor op dat moment reeds bestaande of
aangegane rechtshandelingen.
6.5.7

Overblijvende aansprakelijkheid voor verplichtingen uit
arbeidsovereenkomsten

De moedermaatschappij kan dus ook overblijvend aansprakelijk zijn voor na de
intrekking van haar 403-verklaring ontstane verplichtingen voortvloeiend uit gedurende het (inmiddels geëindigde) aansprakelijkheidstijdvak door de groepsmaatschappij aangegane duurovereenkomsten zoals arbeidsovereenkomsten. De vraag is
dan of dit betekent dat alle uit deze arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen onder de overblijvende aansprakelijkheid van de moedermaatschappij vallen.
79
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Zo ook S.C.H. Koning, De aansprakelijkheid uit artikel 403 BW 2, in: Liber amicorum NBW
(Opstellen aangeboden aan Mr. drs. B.C. de Die), Arnhem: Gouda Quint/Deventer: Kluwer/Zwolle:
Tjeenk Willink 1991, p. 30 en S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer:
Kluwer 2009, p. 234. Franken en Franken menen dat onder de overblijvende aansprakelijkheid
vallen de schulden voortvloeiend uit rechtshandelingen die zijn aangegaan tijdens het aansprakelijkheidstijdvak én de schulden uit de rechtshandelingen die zijn aangegaan voor het tijdstip
waarop na de intrekking een nieuwe jaarrekening werd gedeponeerd. J.M.W.M. Franken en M.J.M.
Franken, De temporele reikwijdte van de 403-aansprakelijkheid in Bundel 2008-2009 van de
Vereniging Jaarrekeningenrecht, p. 73.
Rb. Rotterdam 16 april 2009, JOR 2009/161 m.nt. Van der Zanden.
S.C.H. Koning, De aansprakelijkheid uit artikel 403 BW 2, in: Liber amicorum NBW (Opstellen
aangeboden aan Mr. drs. B.C. de Die), Arnhem: Gouda Quint/Deventer: Kluwer/Zwolle: Tjeenk
Willink 1991, p. 30.
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Een ontkennende beantwoording van deze vraag zou kunnen worden gebaseerd
op het feit dat in de wetsgeschiedenis in deze situatie met name wordt gesproken
over overblijvende aansprakelijkheid voor periodieke verplichtingen en niet over
overblijvende aansprakelijkheid voor eenmalige verplichtingen of andere nietperiodieke verplichtingen. Bij periodieke verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst kan worden gedacht aan loonvorderingen, bonusaanspraken, vakantietoeslag en bij eenmalige verplichtingen of andere niet-periodieke verplichtingen
aan schade- of ontslagvergoedingen waaronder ik tevens in beëindigingsovereenkomsten, of in sociale plannen overeengekomen ontslagvergoedingen versta. Mijns
inziens heeft de overblijvende aansprakelijkheid van artikel 2:404 lid 2 BW betrekking op hetzelfde type verplichtingen als 2:403 lid 1 sub f BW gedurende het
aansprakelijkheidstijdvak. De redactie van artikel 2:404 lid 2 BW geeft geen aanleiding voor het maken van onderscheid en een dergelijk onderscheid kan ook niet
gebaseerd worden op de wetsgeschiedenis. Hiervoor bleek al dat volgens de regering
onder de overblijvende aansprakelijkheid “ook” – en dus niet uitsluitend – de na de
intrekking van de 403-verklaring doorlopende periodieke verplichtingen op grond
van duurovereenkomsten vallen. Een beperking van de overblijvende aansprakelijkheid bij duurovereenkomsten tot uit die duurovereenkomsten voortvloeiende periodieke verplichtingen is mijns inzien ook niet verenigbaar met de hiervoor genoemde
ratio van de overblijvende aansprakelijkheid. Zo is bijvoorbeeld de ontslagvergoeding
onder meer gebaseerd op de duur van de arbeidsovereenkomst. Stel dat de werknemer
gedurende vele jaren in dienst is geweest van een groepsmaatschappij waarvoor al die
tijd een 403-verklaring was gedeponeerd en aan hem bij de ontbinding van zijn
arbeidsovereenkomst een ontslagvergoeding wordt toegekend. Die ontslagvergoeding
zal dan zijn gebaseerd op de jaren waarin hij in dienst was van een vrijgestelde
groepsmaatschappij. Ik acht dan niet verenigbaar met de ratio van artikel 404 lid 2
BW dat deze werknemer de moedermaatschappij niet tot betaling van deze ontslagvergoeding zou kunnen aanspreken wanneer zij haar 403-verklaring inmiddels introk
en de ontslagvergoeding als eenmalige verplichting niet onder haar overblijvende
aansprakelijkheid zou vallen. Mijns inziens dient de werknemer wiens ontslagvergoeding onder meer is gebaseerd op de jaren dat hij in dienst was van een vrijgestelde
groepsmaatschappij – in de woorden van de regering – te worden beschermd tegen de
onaangename verrassing van het wegvallen van de medeaansprakelijkheid van de
82
moedermaatschappij.
Op grond van artikel 2:404 lid 3 BW kan de moedermaatschappij, na de intrekking
van de 403-verklaring, haar overblijvende aansprakelijkheid alleen beëindigen wanneer de groepsmaatschappij niet meer tot de groep behoort. In de wetsgeschiedenis
en in de rechtspraak worden geen begrenzingen aangebracht (of aangenomen) voor
de duur van de overblijvende aansprakelijkheid in de situatie waarin de groepsmaatschappij na intrekking van de 403-verklaring wel deel blijft uitmaken van de groep.
Nu de arbeidsovereenkomsten van de werknemers met de groepsmaatschappij nog
vele jaren na de intrekking van de 403-verklaring kunnen blijven bestaan, kan de
moedermaatschappij derhalve nog jaren na de intrekking van haar 403-verklaring
82
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Zie anders Van het Kaar in zijn noot bij OK 20 februari 2001, JOR 2001/92.
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hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle uit deze arbeidsovereenkomsten voortvloeien83
de verplichtingen.
6.5.8

Overzicht: 403-verklaring en aansprakelijkheid uit arbeidsovereenkomst

Of de moedermaatschappij op grond van een 403-verklaring hoofdelijk aansprakelijk
is voor uit arbeidsovereenkomsten van haar groepsmaatschappijen voortvloeiende
verplichtingen hangt af van het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst werd
aangegaan dan wel van het moment waarop de verplichting uit de arbeidsovereenkomst ontstond. In het onderstaande schematisch overzicht onderscheid ik zes
tijdstippen waarop de arbeidsovereenkomst met de groepsmaatschappij werd aangegaan en beëindigd, afgezet tegen de periode waarin ten behoeve van deze groepsmaatschappij een 403-verklaring was gedeponeerd. De moedermaatschappij is dan
mijns inziens als volgt aansprakelijk voor de uit deze arbeidsovereenkomsten voortgevloeide en/of voortvloeiende verplichtingen:
depot

intrekking

1
2
3
4
5
6
1

Arbeidsovereenkomst werd aangegaan voor de deponering van de 403-verklaring en
loopt door na de intrekking van de 403-verklaring:
• de moedermaatschappij is aansprakelijk voor de verplichtingen die tijdens het
aansprakelijkheidstijdvak voortvloeien uit deze arbeidsovereenkomst;
• de moedermaatschappij is niet aansprakelijk voor uit deze arbeidsovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen die voorafgaand aan de deponering van de
403-verklaring opeisbaar zijn geworden;

83

In Ondernemingsrecht heb ik onder verwijzing naar de ratio van de overblijvende aansprakelijkheid van artikel 2:404 lid 2 BW gepleit voor een begrenzing van de duur van de overblijvende
aansprakelijkheid tot één jaar na de beëindiging van het aansprakelijkheidstijdvak: J.P.H. Zwemmer, De 403-verklaring en de aansprakelijkheid voor uit arbeidsovereenkomsten (en andere
duurovereenkomsten) voortvloeiende verplichtingen, OR 2011/6, p. 231/232.
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•
2

3

4

5

6
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de moedermaatschappij is niet aansprakelijk voor verplichtingen die na de intrekking van de 403-verklaring zijn ontstaan.

Arbeidsovereenkomst werd aangegaan én beëindigd voorafgaand aan de deponering
van de 403-verklaring:
• de moedermaatschappij is niet aansprakelijk voor de uit deze arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Arbeidsovereenkomst werd aangegaan na de deponering van de 403-verklaring en
loopt door na de intrekking van de 403-verklaring:
• de moedermaatschappij is aansprakelijk voor de verplichtingen die tijdens het
aansprakelijkheidstijdvak uit deze arbeidsovereenkomst voortvloeien;
• de moedermaatschappij is aansprakelijk voor de verplichtingen die na de intrekking van de 403-verklaring uit deze arbeidsovereenkomst voortvloeien.
Arbeidsovereenkomst werd aangegaan na de deponering van de 403-verklaring en
wordt beëindigd voor de intrekking van de 403-verklaring:
• de moedermaatschappij is aansprakelijk voor de uit deze arbeidsovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen.
Arbeidsovereenkomst werd aangegaan voor de deponering van de 403-verklaring en
werd beëindigd tijdens het aansprakelijkheidstijdvak:
• de moedermaatschappij is aansprakelijk voor de verplichtingen die tijdens het
aansprakelijkheidstijdvak voortvloeien uit deze arbeidsovereenkomst;
• de moedermaatschappij is niet aansprakelijk voor uit deze arbeidsovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen die voorafgaand aan de deponering van de
403-verklaring opeisbaar zijn geworden.
Arbeidsovereenkomst werd aangegaan na de intrekking van de 403-verklaring:
• de moedermaatschappij is niet aansprakelijk voor de uit deze arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
6.5.9

Pluraliteit van aansprakelijkheid bij inbreng in natura

Indien bij de oprichting van een NV of BV niet in geld, maar in natura wordt
84
ingebracht, zijn de artikelen 2:94a en 2:204a BW van toepassing. In dit geval wordt
door de oprichters een beschrijving opgesteld van de inbreng, de hieraan toegekende
85
waarde en de daarbij gehanteerde waarderingsmethoden. Over deze beschrijving
moet een accountants- of deskundigenverklaring worden afgegeven waarin wordt
bevestigd dat de waarde van de inbreng in natura ten minste het bedrag van de

84
85
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Artikel 2:94b BW en artikel 2:204b BW bevatten min of meer gelijkluidende regelingen voor
inbreng in natura bij de oprichting van de NV en de BV.
Artikel 2:94a lid 1/2:204a lid 1 BW. De NV of BV legt deze beschrijving in haar kantoor ter inzage
aan haar aandeelhouders of aan houders van certificaten van haar aandelen.
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86

stortingsplicht in geld uitgedrukt bedraagt en daaraan met de inbreng is voldaan. Met
de vereiste beschrijving en accountants- of deskundigenverklaring wordt beoogd
schuldeisers en contractspartijen van de opgerichte vennootschap te beschermen tegen
het niet voldoen van de waarde van de inbreng in natura aan de stortingsplicht. De
accountants- of deskundigenverklaring is openbaar omdat deze aan de akte van
87
oprichting moet worden gehecht. Wordt echter voldaan aan de voorwaarden uit de
artikelen 2:94a en 2:204a BW dan zijn de beschrijving en de accountantsverklaring niet
vereist. Met deze vrijstelling is beoogd een juridische reorganisatie van een groep, in die
zin dat ondernemingen of activiteiten in aparte groepsmaatschappijen worden onder88
gebracht, te vergemakkelijken. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een onderneming of activiteit zo zelfstandig is geworden dat het op grond van organisatorische of
andere bedrijfseconomische motieven de voorkeur verdient deze in een aparte rechtspersoon onder te brengen. De schuldeisers en contractspartijen van de met gebruikmaking van deze vrijstelling opgerichte groepsmaatschappij worden gecompenseerd
voor het ontbreken van accountantscontrole over en inzicht in het kapitaal van hun
wederpartij omdat de oprichtende moedermaatschappij op grond van artikel 2:94a lid 6
sub d en artikel 2:204a lid 3 sub a BW een verklaring moet deponeren waarin zij
aansprakelijkheid aanvaardt voor schulden van deze groepsmaatschappij.
89

In het kader van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht wordt de
regeling van de BV in Boek 2 BW ingrijpend gewijzigd en zal in verband met de
afschaffing van de kapitaaleisen bij de oprichting van de BV onder meer de verplichte
accountantsverklaring bij inbreng in natura in artikel 2:204a BW komen te vervallen.
In juni 2012 besloot de Minister van Veiligheid en Justitie dat deze wet met ingang
90
van 1 oktober 2012 in werking zal treden. De kapitaaleisen bij de oprichting van een
NV worden gehandhaafd en ook de verplichte accountantsverklaring bij inbreng in
natura bij de oprichting van een NV blijft dus bestaan.
Bij de vaststelling van de regeling bij inbreng in natura in de NV was de wetgever
91
gebonden aan (artikel 10 van) de Tweede EEG-richtlijn en bij die betreffende de
inbreng in natura in de BV niet. Daarom wijkt de aansprakelijkstelling in de regeling
van de inbreng in natura in de BV af van die in de regeling van de NV. De Tweede

86

87
88
89

90

91

Artikel 2:94a lid 2 BW (NV) en artikel 2:204a lid 2 BW (BV). Bij de NV dient de verklaring te worden
afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW en bij de BV dient de
verklaring te worden afgegeven door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent.
Artikel 2:94a lid 2/2:204a lid 2 jo. 2:180 lid 1 BW. Bij de NV dient ook de beschrijving aan de akte
van oprichting te worden gehecht (artikel 2:94a lid 1 BW).
Zie Asser-Maeijer-Van Solinge-Nieuwe Weme 2-II* (2009), nr. 134.
Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012/299 en Wet van 18 juni 2012 tot aanpassing
van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht
(Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht), Stb. 2012/300.
Besluit van 29 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, Stb. 2012/301.
Richtlijn 77/91/EEG van 13 december 1976.
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EEG-richtlijn beoogde een gelijkwaardige bescherming van aandeelhouders en
schuldeisers van NV’s te waarborgen en bevatte voorschriften op het gebied van de
oprichting van NV’s en de instandhouding, de verhoging en de vermindering van
kapitaal, zodat iedere belanghebbende in staat werd gesteld zich een oordeel te
vormen over de wezenlijke kenmerken van de NV en in het bijzonder over de
92
samenstelling van het aandelenkapitaal.
In het kader van de versoepeling van het kapitaalbeschermingsrecht van de NV in
93
2008 naar aanleiding van de implementatie van de gewijzigde Tweede EEG-richtlijn
werd in artikel 2:94a lid 3 BW een tweede categorie vrijstellingen van de beschrijving
en de accountantsverklaring bij inbreng in natura opgenomen. Bij deze tweede
categorie kunnen de beschrijving en accountantsverklaring achterwege blijven wanneer in de oprichtingsakte is bepaald dat worden ingebracht: (i) effecten of geldmarktinstrumenten waarvoor een beurskoers bestaat, (ii) door een onafhankelijk
deskundige gewaardeerde vermogensbestanddelen, of (iii) vermogensbestanddelen
waarvan de waarde kan worden afgeleid uit een recente door een accountant gecontroleerde jaarrekening. In dit geval bestaat reeds een duidelijk referentiepunt voor
de waardering van de inbreng waardoor ook niet vereist is dat de oprichtende
moedermaatschappij aansprakelijkheid aanvaardt voor schulden van de opgerichte
NV. Deze tweede categorie vrijstellingen van de beschrijving en de accountantsverklaring bij inbreng in natura in een NV én het in het kader van de Wet vereenvoudiging en
flexibilisering bv-recht volledig komen te vervallen van de verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura in een BV brengen mee dat de betekenis van de vrijstellingsregeling van artikel 2:94a lid 6 BW in de praktijk zeer gering zal zijn.
6.5.10

Aansprakelijkheid moedermaatschappij ex artikel 2:94a lid 6 sub d BW

De in natura in de opgerichte NV inbrengende moedermaatschappij moet een
rechtspersoon zijn waarop de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW betreffende de
jaarrekening van toepassing zijn, dan wel voldoen aan de vereisten van de Vierde
94
EEG-richtlijn. Op grond van artikel 2:94a lid 6 sub d BW dient zij bij het handelsregister een verklaring te deponeren waarin door haar wordt meegedeeld dat zij een
bedrag van ten minste de nominale waarde van de door haar genomen aandelen in de
NV ter beschikking stelt voor de voldoening van schulden van de NV aan derden en
95
moet zij een reserve afzonderen ter grootte van dit bedrag. De moedermaatschappij
mag de door haar tegen de inbreng in natura genomen aandelen niet vervreemden in

92
93
94

95
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Kamerstukken II 1978/79, 15 304, nr. 3, p. 1.
Richtlijn 2006/68/EG van 6 september 2006.
Artikel 2:94a lid 6 sub b BW. Hoewel er meerdere oprichters kunnen zijn en dus niet sprake hoeft
te zijn van één moedermaatschappij ga ik daar hierna wel van uit. Ingeval verschillende rechtspersonen in natura inbrengen in de NV, zoals bij de oprichting van een joint-venture, gelden de
voorwaarden van artikel 2:94a BW voor al deze rechtspersonen en dient elke rechtspersoon op
grond van artikel 2:94a lid 6 sub d BW een bedrag van ten minste de nominale waarde van de door
hem genomen aandelen ter beschikking te stellen.
Artikel 2:94a lid 6 sub f BW.
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het tijdvak tussen de plaatsing van de aandelen en een jaar na deponering van de
jaarrekening over het eerste boekjaar van de NV en dient de hiervoor genoemde
96
reserve aan te houden tot twee jaar na dit tijdvak. Het door de moedermaatschappij
ter beschikking gestelde bedrag ter grootte van de nominale waarde van de aandelen
van de NV dient ter voldoening van schulden van de NV die ontstaan in het tijdvak
tussen de plaatsing van de aandelen en een jaar na de deponering van de eerste
jaarrekening. Het gaat daarbij om schulden die de NV niet kan voldoen en die binnen
twee jaren na de deponering van de eerste jaarrekening schriftelijk aan één van de
97
inbrengende rechtspersonen zijn opgegeven door de schuldeisers.
De aansprakelijkheid ex artikel 2:94a lid 6 sub d BW is beperkt van opzet. Allereerst is
deze aan een maximumbedrag gebonden en indien de vorderingen hoger zijn dan dit
maximumbedrag dient dit bedrag evenredig tussen de schuldeisers te worden
98
verdeeld. Voorts is deze aansprakelijkheid beperkt tot schulden die ontstaan in
het tijdvak tussen de plaatsing van de aandelen en een jaar na de deponering van de
jaarrekening over het eerste boekjaar van de NV en dienen schuldeisers hun
vorderingen binnen twee jaren na de deponering van de eerste jaarrekening schriftelijk aan de moedermaatschappij op te geven. Deze termijn van twee jaren diende,
zoals blijkt uit de memorie van toelichting, om te voorkomen dat deze verdeling lang
99
wordt opgehouden door onzekerheid over het aantal vorderingen. Ten slotte is bij de
aansprakelijkheid van artikel 2:94a lid 6 sub d BW geen sprake van een gelijktijdige,
hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij voor de schulden van de
NV. De moedermaatschappij wordt in dit artikel slechts verplicht voormeld maximumbedrag te reserveren. Pas wanneer de NV de schuld (of een deel van de schuld)
niet kan voldoen, kan de schuldeiser zich voor de voldoening hiervan beroepen op de
aansprakelijkheid van de moedermaatschappij op grond van haar verklaring ex
artikel 2:94a lid 6 sub d BW. Bovendien volgt uit de memorie van toelichting dat de
moedermaatschappij in beginsel pas nadat de voormelde aanmeldingstermijn van
twee jaren is verstreken, gehouden kan worden tot betaling van de vordering uit het
100
door haar “ter beschikking” gestelde bedrag.

96
97
98

Artikel 2:94a lid 7 BW.
Artikel 2:94a lid 6 sub b BW.
Kamerstukken II 1978/79, 15 304, nr. 3, p. 22. Op grond van het achtste lid van artikel 2:94a BW
kunnen zowel de moedermaatschappij als de schuldeisers de kantonrechter verzoeken een
bewind over de vorderingen in te stellen strekkende tot de voldoening van hun vorderingen –
op de in dit lid beschreven wijze – uit het door de moedermaatschappij ter beschikking gestelde
bedrag.
99 Kamerstukken II 1978/79, 15 304, nr. 3, p. 22.
100 In de memorie van toelichting wordt namelijk ten aanzien van de gestelde aanmeldingstermijn
opgemerkt dat daarmee wordt voorkomen dat de “verdeling lang wordt opgehouden door
onzekerheid over het aantal vorderingen”. Voorts wordt meegedeeld dat de moedermaatschappij
de schuldpositie van de dochter-NV voldoende zal kennen om te weten of de vorderingen het
garantiebeding overtreffen en zij zonder uitstel kan betalen wanneer dat laatste niet aan de orde is.
Kamerstukken II 1978/79, 15 304, nr. 3, p. 22.
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Het begrip “schulden van de vennootschap aan derden” uit artikel 2:94a lid 6 sub d
BW is ruimer dan het begrip “uit rechtshandelingen van de vennootschap voortvloeiende schulden” uit artikel 2:403 lid 1 sub f BW. Ook artikel 10 lid 4 onder d van de
Tweede EEG-richtlijn bepaalt dat de inbrengende vennootschap(pen) moet(en)
verklaren “in te staan voor de schulden van de ontvangende vennootschap.” Dit
betekent dat de moedermaatschappij op basis van haar verklaring ex artikel 2:94a lid
101
6 BW, anders dan bij de aansprakelijkstelling ex artikel 2:403 BW (en ook – zoals
hierna aan de orde komt – bij die op grond van artikel 2:204a lid 3 BW), ook
aansprakelijk zou zijn voor schulden die voortvloeien uit verbintenissen uit de wet.
Dit onderscheid in de omvang van de aansprakelijkheid is in de wetsgeschiedenis niet
aan de orde geweest. In de memorie van toelichting bij de implementatie van de
Tweede EEG-richtlijn werd slechts meegedeeld dat de aansprakelijkheid voor de
schulden van de NV alleen afweek van de aansprakelijkheid ex artikel 2:403 lid 1 sub f
BW op het punt dat deze beperkt is tot het nominale bedrag van de genomen
102
aandelen. Het begrip “schulden” in artikel 2:94a lid 6 BW en in het artikel uit de
Tweede EEG-richtlijn waarop dit artikel gebaseerd is, is echter ruimer dan het begrip
“uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden” in artikel 2:403 lid 1 sub f BW. Omdat
103
de in artikel 2:94a BW opgenomen vrijstelling in de praktijk weinig wordt benut,
heeft het ruimere begrip “schulden” in artikel 2:94a lid 6 BW niet tot rechtspraak of tot
discussie in de literatuur geleid.
6.5.11

Aansprakelijkheid moedermaatschappij ex artikel 2:204a lid 3 sub a BW

De regeling bij inbreng in natura zonder accountantsonderzoek bij de oprichting van
104
een BV is vergelijkbaar met die in artikel 2: 94a BW, maar eenvoudiger van opzet.
Op grond van artikel 2:204a lid 3 aanhef en sub a BW moet bij het handelsregister een
verklaring worden gedeponeerd waarin de (inbrengende) moedermaatschappij of
een tot dezelfde groep behorende groepsmaatschappij zich hoofdelijk aansprakelijk
stelt voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de BV. Voorts moet
de balans van die moedermaatschappij (of die andere groepsmaatschappij) voldoen
aan de vereisten in artikel 2:204a lid 3 sub b BW en moet zij volgens deze balans over
een groter eigen vermogen beschikken dan het nominale bedrag van de aandelen in
deze en eventuele andere BV’s waarop na de balansdatum met gebruikmaking van
105
deze vrijstelling in natura werd inbracht. Op de aansprakelijkstelling van artikel
2:204a lid 3 sub a BW is artikel 2:404 BW van overeenkomstige toepassing met dien
106
verstande dat deze niet binnen twee jaar na de inbreng kan worden ingetrokken. De

101 Zie paragraaf 6.5.2.
102 Deze regeling werd opgenomen in de regeling van de BV omdat naar het oordeel van de regering
ten aanzien van de bescherming van aandeelhouders en schuldeisers geen wezenlijk verschil
bestond met de NV (Kamerstukken II 1978/79, 15 304, nr. 3, p. 22).
103 Zie Asser-Maeijer-Van Solinge-Nieuwe Weme 2-II* (2009), nr. 134. H.J. Portengen stelt in Dossier
nr. 40, maart 2000, p. 9 dat dit eveneens voor de vrijstelling van artikel 2:204a lid 3 BW in de
regeling van de BV geldt.
104 Kamerstukken II 1980/81, 16 551, nr. 3, p. 1.
105 Artikel 2:204a lid 3 sub c BW.
106 Artikel 2:204a lid 4 BW.
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regeling is eenvoudiger opgezet dan die van artikel 2:94a lid 6 BW. De aansprakelijkheid van de moedermaatschappij die op deze wijze een BV opricht, is echter veel
ruimer. Anders dan bij de in de vorige paragraaf besproken aansprakelijkheid voor
schulden van de NV, is in de regeling van de BV wel sprake van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de (inbrengende) moedermaatschappij naast de BV en is
deze bovendien niet beperkt tot een maximumbedrag.
Bij de totstandkoming van artikel 2:204a BW deelde de regering mee dat de reikwijdte van de aansprakelijkheid van artikel 2:204a lid 3 sub a BW inhoudelijk gelijk is
107
aan die van artikel 2:403 lid 1 sub f BW. Dat betekent dat aan deze aansprakelijkstellingsvoorwaarde is voldaan wanneer de moedermaatschappij binnen de groep
waarvan de op te richten BV deel gaat uitmaken al een 403-verklaring heeft gedeponeerd. Deze 403-verklaring mag dan gedurende twee jaar na de inbreng in natura
in de opgerichte BV niet worden ingetrokken. Niet alleen heeft de verklaring ex artikel
2:204a lid 3 sub a BW betrekking op dezelfde uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen als de 403-verklaring, op grond van het in artikel 2:204a lid 4 BW
op de intrekking van de aansprakelijkheidsverklaring van overeenkomstige toepassing
verklaarde artikel 2:404 (lid 2) BW is ook de omvang van de overblijvende aansprake108
lijkheid hetzelfde als die uit hoofde van een 403-verklaring.
Afschaffing aansprakelijkheid ex artikel 2:204a lid 3 sub a BW in het kader
van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht
Als hiervoor werd opgemerkt, zal met ingang van 1 oktober 2012 onder meer de
aansprakelijkheid ex artikel 2:204a lid 3 sub a BW komen te vervallen in het kader van
109
de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Met deze wet wordt beoogd de
oprichting van een BV eenvoudiger te maken. In dat kader worden de kapitaaleisen bij
de oprichting van de BV afgeschaft en vervalt onder meer de verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura. In plaats daarvan zal het bestuur bij elke uitkering
aan aandeelhouders moeten gaan toetsen of de uitkering gelet op de financiële
toestand van de BV verantwoord is en de BV na het doen van de uitkering aan haar
opeisbare schulden zal kunnen blijven voldoen. Als die toets niet of niet op een juiste
wijze plaatsvindt, is het bestuur van de BV op grond van het nieuwe artikel 2:216 lid 3
BW jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de
uitkering is ontstaan. Op grond van het overgangsrecht bij de Wet vereenvoudiging en
flexibilisering bv-recht blijft artikel 2:404 BW van toepassing op de vóór het tijdstip
van inwerkingtreding van de wet gedeponeerde aansprakelijkheidsverklaring ex

107 Dit volgt onder meer uit de toelichting van de regering op het gewijzigde wetsvoorstel. Hierin werd
meegedeeld, naar aanleiding van het terugbrengen van het in eerste instantie veel grotere aantal
voorwaarden voor vrijstelling naar de drie voorwaarden in het huidige artikel 2:204a lid 3 BW, dat
deze voorwaarden “des te gemakkelijker te hanteren (zijn) omdat vaak reeds een aansprakelijkstelling bij het handelsregister is neergelegd met het oog op de vrijstelling van (artikel 2:403)
betreffende de jaarrekening van de dochtermaatschappij.” Kamerstukken II 1981/82, 16 551, nr. 6,
p. 15.
108 Zie hierover paragraaf 6.5.6 en 6.5.7.
109 Stb. 2012/300.
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artikel 2:204a lid 3 BW. Daardoor zal deze overgangsbepaling nog jaren van belang
111
kunnen zijn voor de praktijk.
6.6

Onvrijwillige aansprakelijkheid in groepsverhoudingen

Aan de in de vorige paragrafen besproken pluraliteit van aansprakelijkheid ligt de
gedachte ten grondslag dat schuldeisers en contractspartijen van een groepsmaatschappij gecompenseerd moeten worden voor het gebrek aan inzicht in de financiële
positie van die groepsmaatschappij indien gebruik wordt gemaakt van een groepsvrijstelling uit Boek 2 BW. De voorwaarde én grondslag voor deze aansprakelijkheid van de
moedermaatschappij jegens onder meer de werknemer als schuldeiser en contractspartij van de groepsmaatschappij is de door de moedermaatschappij gedeponeerde
verklaring waarin zij deze aansprakelijkheid aanvaardt. Omdat de aansprakelijkheid
een gevolg is van de keuze gebruik te gaan maken van een groepsvrijstelling uit Boek 2
112
BW kan hier worden gesproken van vrijwillige groepsaansprakelijkheid. Daarnaast
ontwikkelde zich als gevolg van de toegenomen groepsvorming vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw in de rechtspraak, en uitvoerig geanalyseerd in de literatuur, het
leerstuk van de onvrijwillige groepsaansprakelijkheid. Deze onvrijwillige groepsaansprakelijkheid, meestal van de moedermaatschappij jegens schuldeisers en contracts113
partijen van haar groepsmaatschappij(en), vloeit niet voort uit een in dat kader door
de moedermaatschappij gedeponeerde verklaring, maar wordt in bepaalde situaties
aangenomen door de rechter. De gedachte achter deze onvrijwillige groepsaansprakelijkheid is dat, hoewel risicospreiding en aansprakelijkheidsbeperking een geoorloofd
motief zijn voor groepsvorming, dit niet mag leiden tot misbruik van (de grenzen van
de) rechtspersoonlijkheid of van de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep
waardoor aansprakelijkheid wordt ontgaan. De nadelige gevolgen van dit misbruik
voor schuldeisers en contractspartijen van een groepsmaatschappij kunnen ongedaan
worden gemaakt door de groepsmaatschappijen te vereenzelvigen, of door de moedermaatschappij op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk te houden jegens de
schuldeiser of contractspartij van haar groepsmaatschappij. Als gevolg van de vereenzelviging van twee groepsmaatschappijen worden zij jegens de benadeelde schuldeiser
of contractspartij van de ene groepsmaatschappij als één en dezelfde rechtspersoon
beschouwd. Daardoor kan deze schuldeiser of contractspartij beide groepsmaatschappijen hoofdelijk aanspreken. Dat is anders bij groepsaansprakelijkheid op grond van
onrechtmatige daad. In dat geval is de moedermaatschappij aansprakelijk voor de als
gevolg van de door haar gepleegde onrechtmatige daad door de schuldeiser of

110 Artikel V.2 lid 3 Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Stb. 2012/300.
111 Zie hierover J.D.M. Schoonbrood, Overgangsrecht Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht
en Wet bestuur en toezicht, WPNR 2 juni 2012, nr. 6933, p. 434.
112 Vgl. S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2009, p. 216.
113 Groepsaansprakelijkheid op grond van vereenzelviging of onrechtmatige daad komt echter ook
binnen andere verhoudingen dan die tussen de moeder- en de dochtermaatschappij voor. Zo kan
bijvoorbeeld een groepsmaatschappij op grond van vereenzelviging of onrechtmatige daad
aansprakelijk zijn tegenover schuldeisers van een zuster- of een kleindochtermaatschappij.

246

Onvrijwillige aansprakelijkheid in groepsverhoudingen

6.6.1
114

contractspartij van haar groepsmaatschappij geleden schade. Omdat de door de
moedermaatschappij zelf gepleegde onrechtmatige daad dan de grond vormt voor
haar aansprakelijkheid, wordt hierbij anders dan bij vereenzelviging recht gedaan aan
het feit dat beide groepsmaatschappijen verschillende rechtspersonen zijn. Daarom
wordt in de literatuur in het geval van vereenzelviging wel gesproken van directe
doorbraak van aansprakelijkheid en bij groepsaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van indirecte doorbraak van aansprakelijkheid.
6.6.1

Aansprakelijkheid op grond van vereenzelviging in groepsverhoudingen

Bij vereenzelviging wordt identiteitsverschil tussen twee of meer rechtspersonen
115
volledig weggedacht. Doordat voorbij wordt gegaan aan het identiteitsverschil
tussen twee rechtspersonen worden eigenschappen, een bepaalde wetenschap, of
een gedraging van de ene rechtspersoon aan de andere rechtspersoon toegerekend
zodat een bepaalde rechtsvordering eveneens tegen de met de andere rechtspersoon
vereenzelvigde rechtspersoon kan worden ingesteld. Met vereenzelviging kunnen
uiteenlopende doeleinden worden bereikt, zoals het toepassen van de wet overeenkomstig de bedoeling van de wetgever of het bevorderen van de redelijkheid en
billijkheid. Vereenzelvigt de rechter in een bepaalde procedure met het oog op een
bepaald doel twee of meer rechtspersonen met elkaar, dan heeft die vereenzelviging
alleen betrekking op de in die procedure aanhangige rechtsvordering(en). Daarmee
116
heeft vereenzelviging steeds een beperkte reikwijdte.
In de literatuur is veel aandacht besteed aan de toelaatbaarheid van vereenzelviging
als techniek voor aansprakelijkheidstoerekening in groepsverhoudingen. Van Dongen
constateert in zijn dissertatie dat aansprakelijkheidstoerekening in de rechtspraak
117
vrijwel steeds wordt afgedaan op grond van onrechtmatige daad. Lennarts betoogt
in haar dissertatie dat de betekenis van vereenzelviging als grondslag voor aansprakelijkheidstoerekening gering is en slechts een laatste redmiddel vormt waartoe de
118
rechter uitsluitend in aperte misbruiksituaties zijn toevlucht mag nemen. Zo ook
Roelvink, die betoogt dat buiten krasse misbruiksituaties een op onrechtmatige daad

114 In sommige gevallen van onrechtmatige daad zou de schuldeiser ook met een beroep op de actio
pauliana (artikel 3:45 BW) kunnen opkomen tegen hem benadelende rechtshandelingen van de
moeder- en haar groepsmaatschappij. Wanneer de rechter oordeelt dat sprake was van paulianeus
handelen, leidt dit echter niet tot een schadevergoedingsplicht maar uitsluitend tot vernietiging
van de paulianeuse rechtshandeling.
115 HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 698 m.nt. Maeijer, JOR 2000/238 m.nt. De Witt Wijnen (Rainbow).
Vereenzelviging van rechtspersonen is mogelijk omdat deze als zodanig – door natuurlijke perso
(o)n(en) gecreëerde – juridische ficties zijn. Daarom is vereenzelviging van natuurlijke personen
niet mogelijk. Vgl. Hof Arnhem 6 februari 2007, JOR 2007/126, dat onder verwijzing naar het
Rainbow-arrest overweegt dat, nu een vereenzelviging ziet op het onder bijzondere omstandigheden wegdenken van een identiteitsverschil tussen twee (of meer) rechtspersonen, voor natuurlijke personen derhalve geen rechtsgrond voor vereenzelviging bestaat.
116 Zo ook: L. Timmerman, Vereenzelviging als strijdmiddel in vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2001/2002, p. 16.
117 R.C. van Dongen, Identificatie in het rechtspersonenrecht. Rechtsvergelijkende beschouwingen
over “Piercing the corporate veil” in het interne en internationale privaatrecht van Nederland,
Duitsland, Zwitserland, New York en Texas (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 1995, p. 306.
118 M.L. Lennarts, Concernaansprakelijkheid (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 272/273.
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gebaseerde aansprakelijkheid de voorkeur verdient omdat daarmee recht wordt
gedaan aan de in de artikelen 2:64 lid 1 en 2:174 lid 1 BW neergelegde regel van
de beperkte aansprakelijkheid die het fundament vormt voor het rechtspersonen119
recht. Bartman meent echter dat vereenzelviging ook mogelijk zou moeten zijn
zonder dat sprake is van misleiding of misbruik ten behoeve van de schuldeiser die op
de omstandigheden van het geval een gerechtvaardigde verwachting van verhaalsexistentie naar met de schuldenaar groepsverbonden vennootschappen heeft ge120
baseerd. Dat zou volgens Bartman aan de orde kunnen zijn in de omstandigheid
121
waarin deze verwachting werd gewekt door een nadrukkelijk groepsoptreden.
Raaijmakers en Mohr zien daarentegen geen enkele rol weggelegd voor vereenzelvi122
ging als grondslag voor toerekening van aansprakelijkheid. Alleen wanneer door
misbruik van rechtspersonenrecht de toepasselijkheid van rechtsregels wordt gefrustreerd zonder dat dit kan worden gecompenseerd door een schadevergoeding in
123
geld zou, wat Mohr betreft, aan vereenzelviging kunnen worden gedacht.
6.6.2

De Hoge Raad en aansprakelijkheid op grond van vereenzelviging

De Hoge Raad heeft enkele malen geoordeeld over een beroep op vereenzelviging in
124
het kader van aansprakelijkheid in groepsverhoudingen. In het arrest Blok/De Haan
uit 1984 waarin voor de eerste maal iets dat leek op een beroep op vereenzelviging aan
de orde was, stelde de schuldeiser van een gefailleerde vennootschap zich onder meer
op het standpunt dat de verwevenheid van deze vennootschap met een vennootschap
waarvan de aandelen werden gehouden door dezelfde aandeelhouder/bestuurder

119 H.L.J. Roelvink, Boekbespreking (bespreking van: R.C. van Dongen, Identificatie in het rechtspersonenrecht. Rechtsvergelijkende beschouwingen over “Piercing the corporate veil” in het
interne en internationale privaatrecht van Nederland, Duitsland, Zwitserland, New York en Texas
(diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 1995), WPNR 10 februari 1996, nr. 6211, p. 112. Een andere
reden waarom volgens Roelvink de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad de
voorkeur verdient boven vereenzelviging is dat daarmee een genuanceerder resultaat kan worden
bereikt. Ook Timmerman meent dat bij aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad
genuanceerdere oplossingen mogelijk zijn dan bij vereenzelviging. Hij wijst daarbij op het vereiste
van causaliteit bij aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. L. Timmerman, Doorbraak
van aansprakelijkheid; de kern van enige recente ontwikkelingen, TVVS 1996/5, p. 137.
120 S.M. Bartman, Onrechtmatige daad en vereenzelviging; een interactief paar, WPNR 18 november
2000, nr. 6422, p. 796.
121 S.M. Bartman, Naschrift op de reactie van A.E.H. van der Voort Maarschalk op het in de vorige noot
genoemde artikel van Bartman, WPNR 24 februari 2001, nr. 6434, p. 202.
122 Zie: M.J.G.C. Raaijmakers, Boekbespreking (bespreking van: R.C. van Dongen, Identificatie in het
rechtspersonenrecht. Rechtsvergelijkende beschouwingen over “Piercing the corporate veil” in het
interne en internationale privaatrecht van Nederland, Duitsland, Zwitserland, New York en Texas
(diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 1995), RMThemis 1998/8, p. 324 en M.J.G.C. Raaijmakers,
Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2006, p. 293/294 en A.L. Mohr, Vereenzelviging; beperkt
speelveld voor nieuwe tak van sport, WPNR 2 november 1996, nr. 6243, p. 790.
123 Zo ook Timmerman in L. Timmerman, Vereenzelviging als strijdmiddel in vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2001/
2002, p. 27. Mohr noemt hierbij als voorbeeld de Heuga-zaak (HR 26 januari 1994, NJ 1994, 545 m.nt.
Maeijer) waarin de Hoge Raad een Nederlandse subholding van een Amerikaanse (groot)moedermaatschappij vereenzelvigde met een onder deze subholding hangende groepsmaatschappij voor de
toepassing van het advies- en beroepsrecht van de bij die groepsmaatschappij ingestelde ondernemingsraad op grond van artikel 25 en 26 WOR.
124 HR 2 november 1984, NJ 1985, 446 m.nt. Maeijer (Blok/De Haan).
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meebracht dat die andere (zuster)vennootschap jegens hen hoofdelijk aansprakelijk
was. De Hoge Raad wees deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de zustervennootschap af, overwegende dat de schuldeiser geen overeenkomst sloot met deze zustervennootschap en deze jegens hem ook niet onrechtmatig had gehandeld. In de
eerste arresten uit het begin van de jaren negentig waarin wel een expliciet beroep op
de vereenzelviging van twee rechtspersonen aan de orde was, wees de Hoge Raad dit af
op basis van de feiten en omstandigheden zonder zich daarbij uit te spreken over de
125
vraag of een vereenzelviging van twee rechtspersonen op zich toelaatbaar was. Wel
volgt uit deze arresten dat voor een vereenzelviging van rechtspersonen de omstandigheid dat de te vereenzelvigen rechtspersonen dezelfde aandeelhouder en bestuurder
hebben en deze grote invloed en zeggenschap over hen heeft niet voldoende is. Slechts
wanneer sprake zou zijn van bijkomende bijzondere feiten en omstandigheden zou een
dergelijk beroep op vereenzelviging kans van slagen kunnen hebben.
126

In het Rainbow-arrest van 13 oktober 2000
oordeelde de Hoge Raad dat de
vereenzelviging van rechtspersonen een vorm van redres is die slechts in uitzonder127
lijke gevallen toelaatbaar is. De Hoge Raad overwoog dat door degene die volledige
of overheersende zeggenschap heeft over twee rechtspersonen misbruik kan worden
gemaakt van het identiteitsverschil tussen deze rechtspersonen, maar dat dit in
beginsel moet worden aangemerkt als een onrechtmatige daad die verplicht tot het
128
door de betrokken (rechts)personen vergoeden van de schade die door het misbruik aan derden wordt toegebracht. Omdat de omvang van deze schade niet zonder
meer gelijk is aan het bedrag van de vordering waarvan men het verhaal wilde
verijdelen, is vereenzelviging, naar het oordeel van de Hoge Raad, een vorm van
redres die te ver gaat. Wel kunnen naar het oordeel van de Hoge Raad “de
omstandigheden van het geval (…) evenwel ook zo uitzonderlijk van aard zijn dat
vereenzelviging van de betrokken rechtspersonen – het volledig wegdenken van het
identiteitsverschil – de meest aangewezen vorm van redres is.” Voor zo een uitzon129
derlijk geval verwijst de Hoge Raad naar het Krijger/Citco-arrest van 9 juni 1995.
Wat maakte de omstandigheden in dat arrest nu zo bijzonder? In deze zaak ging het
om de frustratie van een derdenbeslag door middel van schijnhandelingen en liet de
Hoge Raad de door het hof aangenomen vereenzelviging in stand omdat hetgeen
werd beoogd met het misbruik van identiteitsverschil tussen twee door dezelfde

125 HR 13 december 1991, NJ 1992, 279 m.nt. Maeijer (Van den Berg/UVO-Lopik), HR 4 oktober 1991, NJ
1992, 247 m.nt. Van Schilfgaarde (Glorywave), HR 16 juni 1995, NJ 1996, 214 m.nt. Maeijer (Bato’s
Erf) en HR 3 november 1995, NJ 1996, 215 m.nt. Maeijer (Roco/De Staat).
126 HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 698 m.nt. Maeijer, JOR 2000/238 m.nt. De Witt Wijnen (Rainbow).
127 Al in de zogenoemde Gaswacht-arresten passeerde de Hoge Raad een in hoger beroep door het Hof
Leeuwarden aangenomen vereenzelviging van twee zustervennootschappen en kwam hij in plaats
daarvan tot aansprakelijkheid van de betrokken zustermaatschappij op een wijze die wel recht
deed aan het tussen de zustermaatschappijen bestaande identiteitsverschil. Zie HR 19 september
1997, NJ 1998, 255 en 256 m.nt. Maeijer.
128 In r.o. 3.5 van zijn arrest overwoog de Hoge Raad dat deze verplichting tot schadevergoeding dan
niet alleen zal rusten op “de persoon die met gebruikmaking van zijn zeggenschap de betrokken
rechtspersonen tot medewerking aan dat onrechtmatig handelen heeft gebracht, doch ook op deze
rechtspersonen zelf, omdat het ongeoorloofde oogmerk van degene die hen beheerst rechtens
dient te worden aangemerkt als een oogmerk ook van henzelf.”
129 HR 9 juni 1995, NJ 1996, 213.
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persoon beheerste rechtspersonen in rechte niet behoefde te worden gehonoreerd.
De omstandigheid dat het hier ging om de frustratie van een derdenbeslag bracht mee
dat met (schade)aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van de zustervennootschap het door de schuldeiser geleden nadeel niet kon worden gecompenseerd. Dat kon alleen wanneer het onder de ene zustermaatschappij gelegde
derdenbeslag geacht werd tevens te zijn gelegd onder de andere zustermaatschappij.
Als gevolg van de vereenzelviging werd het derdenbeslag geacht tevens te zijn gelegd
onder de andere zustermaatschappij. Dit was precies wat de aandeelhouder/bestuurder van beide zustermaatschappijen had proberen te voorkomen met het misbruik
van identiteitsverschil tussen beide rechtspersonen. Mijns inziens maakten de
omstandigheden dat sprake was van een evident misbruik van identiteitsverschil
tussen beide zustermaatschappijen, en het als gevolg hiervan door de schuldeiser
geleden nadeel niet kon worden gecompenseerd met (schade)aansprakelijkheid op
grond van onrechtmatige daad, een vereenzelviging van beide rechtspersonen – in de
130
woorden van de Hoge Raad – de meest aangewezen vorm van redres. Hiermee lijkt de
Hoge Raad, in lijn met wat Mohr en Timmerman betogen, de vereenzelviging uitsluitend
te reserveren voor de situatie waarin door het gebruikmaken van de verschillende
identiteit van rechtspersonen de toepasselijkheid van rechtsregels wordt gefrustreerd
131
en dit niet kan worden gecompenseerd door een schadevergoeding in geld.
6.6.3

Vereenzelviging en uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende
verplichtingen

De vraag is of een vereenzelviging van groepsmaatschappijen sneller een toelaatbare
vorm van redres kan zijn bij uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtin132
gen. Uit het arrest Kenkhuis/Fugro van 1 december 2000 volgt dat bij een beroep
op vereenzelviging voor werknemers dezelfde voorwaarden gelden als voor gewone
handelscrediteuren. De omstandigheid dat twee rechtspersonen tot een samenhangend geheel van vennootschappen behoren, brengt op zichzelf niet mee dat de
ene groepsmaatschappij aansprakelijk is voor het handelen en de schulden van een
andere groepsmaatschappij en evenmin dat die vennootschappen ten aanzien van het
werkgeverschap met elkaar vereenzelvigd kunnen worden, aldus de Hoge Raad.
De werknemer had betoogd dat de groepsmaatschappij waarbij hij eerst in dienst
was geweest, vereenzelvigd moest worden met de groepsmaatschappij waarmee
hij later een arbeidsovereenkomst sloot omdat deze groepsmaatschappijen tot “een
130 Volgens de Dikke van Dale betekent redres letterlijk: “herstel in de oude toestand; vergoeding,
verbetering”.
131 A.L. Mohr, Vereenzelviging; beperkt speelveld voor nieuwe tak van sport, WPNR 2 november 1996,
nr. 6243, p. 790. Zo ook L. Timmerman, Vereenzelviging als strijdmiddel in vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2001/
2002, p. 27 (zie paragraaf 6.6.1). Zie anders Bartman en Dorresteijn, die menen dat het succes van
een beroep op vereenzelviging sterk afhankelijk is van wat de schuldeiser stelt en aannemelijk
maakt ter zake van “de achterliggende motieven bij het ‘sjoemelen’ met rechtspersonen.” S.M.
Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2009, p. 273.
132 HR 1 december 2000, JAR 2001/12. Zie over dit arrest L.G. Verburg, Concernwerkgeverschap, in
Concernverhoudingen. Voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag
9 en zaterdag 10 november 2001. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen deel 69,
Deventer: Kluwer 2002.
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ondoordringbaar woud” van vennootschappen behoorden. Hij voerde daarbij aan dat
beide groepsmaatschappijen op hetzelfde adres waren gevestigd en zij door dezelfde
personen vertegenwoordigd werden. De Hoge Raad oordeelde echter dat deze
omstandigheden geen vereenzelviging rechtvaardigden. In het Volker Wessels-arrest
133
uit 2010, waarin het eveneens ging om een uit een arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichting, herhaalde de Hoge Raad dat vereenzelviging slechts in
uitzonderlijke omstandigheden kan worden aangenomen.
Voordat de Hoge Raad in 2000 het Rainbow- en het Fugro-arrest wees, werd een
vereenzelviging in groepsverhoudingen in het kader van aansprakelijkheid voor
verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten wel aangenomen in de lagere recht134
spraak. In al deze uitspraken vereenzelvigden de rechters de groepsmaatschappijen
vanwege de onderlinge vennootschapsrechtelijke banden (zelfde aandeelhouder en/
of bestuurder, vestigingsadres) en vanwege de omstandigheid dat de andere groepsmaatschappij intensief betrokken was geweest bij de bedrijfsvoering van de werk135
gever. Na het Rainbow- (en het Fugro-)arrest werd een beroep op vereenzelviging
in het kader van aansprakelijkheid voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten
136
niet meer aangenomen in de (lagere) rechtspraak. De onderlinge verwevenheid
van rechtspersonen in groepsverband onder centrale leiding en/of met vergelijkbare
activiteiten was, zo werd nadien verschillende malen bevestigd in de lagere

133 HR 21 mei 2010, JAR 2010/164 (Volker Wessels). In eerste instantie baseerde de kantonrechter te
Amersfoort deze medeaansprakelijkheid nog op artikel 7:663 BW (Ktr. Amersfoort 14 februari
2007, JAR 2007/114). Zie hierover paragraaf 5.6.4.
134 Ktr. Tilburg 21 november 1991, Prg. 1992, 3590, Ktr. Schiedam 13 februari 1996, Prg. 1996, 4505, Ktr.
Lelystad 15 juli 1998, Prg. 1998, 5040 en Pres. Rb. Groningen 26 maart 1999, JAR 1999/169.
135 In deze uitspraken werd niet met zoveel woorden geoordeeld dat misbruik was gemaakt van het
identiteitsverschil tussen de betrokken groepsmaatschappijen. In verband hiermee plaatsten
Boschma en Lennarts in hun bespreking van één van deze uitspraken – die van de kantonrechter
te Schiedam uit 1996 – reeds kritische kanttekeningen bij de hierin door de kantonrechter
aangenomen vereenzelviging van de moedermaatschappij met haar groepsmaatschappij. H.E.
Boschma en M.L. Lennarts, Vereenzelviging van moeder- en dochtervennootschap ten gunste van
werknemer, ArbeidsRecht 1996/11.
136 De uitspraak in kort geding van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten van 8 februari 2011,
JAR 2011/65, kan worden aangemerkt als de uitzondering die de regel bevestigt. Overigens was de
vereenzelviging van rechtspersonen in deze Antilliaanse zaak mijns inziens geen toelaatbare vorm
van redres in het licht van de overwegingen van de Hoge Raad in het Rainbow-arrest. Het ging hier
namelijk om een vereenzelviging in het kader van de verplichting tot loondoorbetaling en
nakoming van een cao. Vereenzelviging vormt dan niet de meest aangewezen vorm van redres
omdat het nadeel dat de werknemers in casu leden als gevolg van het misbruik van identiteitsverschil tussen deze rechtspersonen kon worden gecompenseerd met (schade)aansprakelijkheid
op grond van onrechtmatige daad. In zijn uitspraak in hoger beroep van 4 november 2011 (zaaknr.
50421-H214/2011 en H214A/2011) (n.g.) vernietigde het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba deze uitspraak. Het hof
overwoog daarbij dat in casu geen misbruik was gemaakt van het identiteitsverschil tussen de
rechtspersonen, zodat reeds hierom van vereenzelviging “los van de vraag of zich hier zodanige
bijzondere omstandigheden voordoen, die daartoe moeten leiden” geen sprake kon zijn. In zijn
uitspraak van 4 maart 2009 (JAR 2009/98) vereenzelvigde de kantonrechter te Utrecht twee
zelfstandige defensielocaties met het Ministerie van Defensie bij de toepassing van de artikelen
7:662 BW (zie over deze uitspraak ook paragraaf 5.10.1). Omdat het hier niet ging om een
vereenzelviging in het kader van aansprakelijkheid voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten zelf, maar om de toepassing van artikel 7:662 BW was deze vereenzelviging mijns inziens
op zich wel toelaatbaar in het licht van de overwegingen van de Hoge Raad in het Rainbow-arrest.
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rechtspraak, niet meer voldoende om deze rechtspersonen ten aanzien van uit
137
arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen te vereenzelvigen. Evenmin
vormde een onderlinge garantstelling, of de omstandigheid dat de moeder- en
dochtermaatschappij een fiscale eenheid vormden een grond voor de vereenzelviging
van de moeder- en dochtermaatschappij voor uit arbeidsovereenkomsten voortvloei138
ende verplichtingen. Ook in de situatie waarin de moedermaatschappij betrokken
bij of verantwoordelijk was voor het ontstaan van de verplichtingen van de groepsmaatschappij jegens haar werknemers werd een beroep door de werknemer op de
medeaansprakelijkheid van de moedermaatschappij op grond van vereenzelviging
139
afgewezen. In het hiervoor reeds aangehaalde Volker Wessels-arrest werden de
onderhandelingen over een sociaal plan voor werknemers van een groepsmaatschappij gevoerd door de bestuurder (en het hoofd p&o) van de moedermaatschappij, had
de moedermaatschappij het sociaal plan medeondertekend en werd met de ondernemingsraad van de moedermaatschappij overlegd over de uitvoering van het sociaal
plan. De Hoge Raad oordeelde dat deze omstandigheden niet meebrachten dat de
moedermaatschappij door werknemers van haar groepsmaatschappij op grond van
vereenzelviging medeaansprakelijk kon worden gehouden voor verplichtingen uit
140
dat sociaal plan. Voor de kantonrechter te Terborg bracht het feit dat de moedermaatschappij de sociale plannen voor de werknemers van haar groepsmaatschappijen ondertekende en door haar namens de groepsmaatschappijen de collectieve
ontslagaanvraag voor deze werknemers werd ingediend niet mee dat zij als werkgever van deze werknemers kon worden aangemerkt of met de groepsmaatschappijen kon worden vereenzelvigd.
Hierna zal blijken dat de moedermaatschappij bij een dergelijke betrokkenheid bij de
onderhandelingen over een sociaal plan voor werknemers van haar groepsmaatschappij wel op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk zou kunnen worden
gehouden voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen tegenover werknemers van
haar groepsmaatschappij. In de Biovalue-zaak oordeelde de voorzieningenrechter
141
van de Rechtbank Middelburg dat de (groot)moedermaatschappij, die met een
vakbond onderhandelde over een sociaal plan voor de werknemers van haar groepsmaatschappij, onrechtmatig handelde jegens de vakbond en de werknemers door na
de sluiting/het faillissement van de groepsmaatschappij niet verder te willen onderhandelen over een sociaal plan. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had de
(groot)moedermaatschappij de gerechtvaardigde verwachting gewekt dat ook na de
137 Zie Hof ’s-Gravenhage 19 augustus 2005, LJN: AU3117, Ktr. Deventer 19 juni 2007, LJN: BA8243, Hof
Arnhem 7 december 2010, LJN: BO7429, Ktr. Rotterdam 17 maart 2011, AR 2011/625, Hof
’s-Hertogenbosch 3 april 2012, LJN: BW1013 en Hof ’s-Hertogenbosch 21 augustus 2012, LJN: BX5646.
138 Zie Rb. Arnhem 15 augustus 2002, JAR 2002/222 en JOR 2002/147 en Rb. Utrecht 20 december
2000, JAR 2001/20. Anderzijds kon, naar het oordeel van de kantonrechter te Delft, een werknemer
die in dienst was van een groepsmaatschappij deze groepsmaatschappij niet aanspreken op door
hem met de moedermaatschappij gemaakte afspraken op de grond dat deze afspraken een
onderdeel zouden vormen van zijn totale arbeidsvoorwaarden. Zie Ktr. Delft 7 maart 2002, JAR
2002/87. Dit volgt tevens uit HR 8 mei 2009, JAR 2009/147.
139 HR 21 mei 2010, JAR 2010/164.
140 Ktr. Terborg 8 maart 2001, JAR 2001/63 m.nt. Thierry en JOR 2001/77 m.nt. Loesberg.
141 Rb. Middelburg (vzr.)18 augustus 2011, JAR 2011/237 en JOR 2011/325 m.nt. Holtzer. Zie over deze
uitspraak tevens paragraaf 6.6.5.
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sluiting van haar groepsmaatschappij zou worden dooronderhandeld. In de eveneens
hierna te bespreken Nacap-zaak oordeelde de voorzieningenrechter van de Recht142
bank Groningen, in hoger beroep bevestigd door het hof Leeuwarden, dat de zich
intensief met het beleid en de financiering van haar groepsmaatschappijen bemoeiende (groot)moedermaatschappij een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de gevolgen hiervan jegens de werknemers van de groepsmaatschappijen en zij
onrechtmatig handelde door zich na het faillissement van de groepsmaatschappijen
aan deze verantwoordelijkheid te onttrekken.
6.6.4

Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad in
groepsverhoudingen

In de vorige paragrafen bleek dat de betekenis van vereenzelviging als grond voor
aansprakelijkheid in groepsverhoudingen in de huidige rechtspraktijk zeer gering is.
Voor een succesvol beroep op aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad in
groepsverhoudingen moet de moedermaatschappij als aandeelhouder en/of bestuurder invloed hebben op de bedrijfsvoering van die groepsmaatschappij en moet haar
tevens een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt van de niet-nakoming door haar
groepsmaatschappij. De Hoge Raad heeft in de afgelopen dertig jaar in verschillende
arresten uitgewerkt in welke omstandigheden en op basis van welke voorwaarden de
moedermaatschappij op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk kan zijn jegens
143
144
schuldeisers van de groepsmaatschappij. Het Osby-arrest uit 1981 vormde het
startpunt van de ontwikkeling van het leerstuk van de onvrijwillige aansprakelijkheid
van de moedermaatschappij op grond van onrechtmatige daad jegens de schuldeiser
145
146
van haar groepsmaatschappij. Dat de moedermaatschappij als direct of indirect
aandeelhouder en bestuurder grote invloed en zeggenschap heeft op de groepsmaatschappij is op zich niet voldoende voor haar aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad jegens schuldeisers van haar geen of onvoldoende verhaal biedende

142 Rb. Groningen (vzr.) 5 augustus 2011, JAR 2011/236 en JOR 2011/324 m.nt. Holtzer en in hoger
beroep Hof Leeuwarden 6 december 2011, JAR 2012/15 en JOR 2012/39 m.nt. Holtzer. Zie over deze
uitspraken tevens paragraaf 6.6.5.
143 Deze arresten werden uitvoerig besproken en geanalyseerd in de literatuur. Zie o.a. J.A.W. Schreurs
en A.P.H. Schoonbrood-Wessels in Houwen, Schoonbrood-Wessels en Schreurs, Aansprakelijkheid
in concernverhoudingen: een rechtsvergelijkende studie naar de positie van crediteuren van
concernafhankelijke vennootschappen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer 1993, p. 880-893 en 894-954, M.L. Lennarts, Concernaansprakelijkheid (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 185-243, C.M.E.P. van Lent, Internationale intraconcernmobiliteit (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2000, p. 323-337, Asser-Maeijer-Van SolingeNieuwe Weme 2-II* (2009), nrs. 839-845 en S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern,
Deventer: Kluwer 2009, p. 269-289. Meer toegespitst op aansprakelijkheid voor uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen: C.R. Huiskes, Piercing the corporate veil in het
arbeidsrecht, ArbeidsRecht 1996/3, p. 8-15.
144 HR 25 september 1981, NJ 1982, 443 m.nt. Maeijer (Osby).
145 Al in de Erba-arresten van 28 juni 1957, NJ 1957, 514 en 20 maart 1959, NJ 1959, 581 oordeelde de
Hoge Raad dat een bank onrechtmatig kan handelen tegenover schuldeisers van haar klant door
aan die klant krediet te verlenen tegen zekerheid op een tijdstip waarop die klant in feite al op
‘omvallen’ stond.
146 De aandelen in de groepsmaatschappij worden gehouden door een andere groepsmaatschappij en
de moedermaatschappij houdt op haar beurt de aandelen in deze andere groepsmaatschappij. In
deze situatie wordt ook wel over een grootmoeder- en een kleindochtermaatschappij gesproken.
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groepsmaatschappij, zo overwoog de Hoge Raad onder meer in het arrest Euro147
148
Advertising. In zijn conclusie voor het arrest Henkel/JMG betoogt A-G Mok met
zoveel woorden dat het zakelijke verkeer teveel zou worden belemmerd indien
moedermaatschappijen als (feitelijke) bestuurders van dochtermaatschappijen bij
elke verplichting die de dochtermaatschappij aangaat het risico zouden lopen zelf
aansprakelijk te worden voor schade die het gevolg is van wat als het ondernemersrisico van de dochtermaatschappij moet worden beschouwd.
Voor een succesvol beroep op aansprakelijkheid van de moedermaatschappij op
grond van onrechtmatige daad moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden.
Aan de moedermaatschappij moet een onrechtmatige gedraging kunnen worden
toegerekend en de schuldeiser van de groepsmaatschappij dient het causale verband
tussen deze gedraging en de als gevolg daarvan door hem geleden schade te stellen en
in beginsel te bewijzen. Binnen de rechtspraak van de Hoge Raad kunnen vier
situaties worden onderscheiden waarin het handelen van de invloed en zeggenschap
over haar groepsmaatschappij uitoefenende moedermaatschappij kan worden gekwalificeerd als een onrechtmatige daad jegens een schuldeiser of contractspartij van
149
deze groepsmaatschappij.
De eerste situatie is die waarin de moedermaatschappij zelf naar buiten toe bij
schuldeisers van de groepsmaatschappij het vertrouwen wekt dat deze haar verplichtingen na zal komen. De aansprakelijkheid van de moedermaatschappij op grond
van onrechtmatige daad bestaat dan op grond van de door haar ten onrechte gewekte
150
schijn van kredietwaardigheid van de groepsmaatschappij. In de tweede situatie is
geen sprake van een naar buiten toe wekken van de indruk dat de vorderingen op de
groepsmaatschappij zouden worden voldaan, maar van het door de moedermaatschappij niet waarschuwen van de schuldeisers van de groepsmaatschappij voor het
risico van mogelijke niet-nakoming door de groepsmaatschappij in de situatie waarin
deze verlies lijdt en in grote mate financieel van haar afhankelijk is. Bovendien had de
afdracht van financiële middelen aan de moedermaatschappij dan bijgedragen aan de
verminderde solvabiliteit en de ondergang van de groepsmaatschappij. In deze
tweede situatie hield de Hoge Raad de moedermaatschappij op grond van
147 HR 16 januari 1987, NJ 1987, 970 (Euro-Advertising B.V.).
148 HR 14 november 1997, NJ 1998, 270 m.nt. Maeijer (Henkel/JMG).
149 In de literatuur zijn verschillende indelingen gemaakt van situaties waarin de moedermaatschappij op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk kan worden gehouden door schuldeisers van
haar groepsmaatschappij. De eerste was Roelvink in 1977. Zie H.L.J. Roelvink, Door rechtspersonen
heenkijken (preadvies Nederlandse Juristenvereniging), Zwolle: Tjeenk Willink 1977. Zie voor
andere indelingen o.a. A.P.H. Schoonbrood-Wessels in Houwen, Schoonbrood-Wessels en Schreurs,
Aansprakelijkheid in concernverhoudingen: een rechtsvergelijkende studie naar de positie van
crediteuren van concernafhankelijke vennootschappen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1993, p. 896, M.L. Lennarts, Concernaansprakelijkheid
(diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 186-234, Asser-Maeijer-Van Solinge-Nieuwe Weme
2-II* (2009), nr. 841 en S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer
2009, p. 276-289. Zie ook de conclusie van A-G Timmerman voor HR 12 september 2008, JOR 2008/
297 m.nt. Van Maanen (Coutts).
150 HR 25 september 1981, NJ 1982, 443 m.nt. Maeijer (Osby), HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487 m.nt.
Van der Grinten (Albada Jelgersma), HR 18 november 1994, NJ 1995, 170 m.nt. Maeijer (NBM/
Securicor).
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onrechtmatige daad aansprakelijk jegens de schuldeiser of contractspartij van haar
groepsmaatschappij omdat zij jegens hen een zorgplicht had geschonden door hen
151
niet te informeren over de slechte financiële situatie van de groepsmaatschappij.
Voorwaarde voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad in deze
situaties is dat de moedermaatschappij wist of behoorde te voorzien dat de schuldeisers of contractspartijen van de groepsmaatschappij werden benadeeld door haar
152
doen of nalaten.
Is van een dergelijke voorzienbaarheid van benadeling geen sprake of kan dit niet
worden aangetoond, dan kan toch sprake zijn van aansprakelijkheid op grond van
onrechtmatige daad indien de schuldeiser of contractspartij er op grond van een
toezegging van de moedermaatschappij gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de
verplichtingen van de groepsmaatschappij zouden worden nagekomen. In het arrest
153
NBM/Securicor bevestigde de Hoge Raad dat de moedermaatschappij in deze derde
situatie onrechtmatig handelt jegens een schuldeiser of contractspartij van haar
groepsmaatschappij wanneer zij het door haar gewekte vertrouwen beschaamde
door haar toezegging aan de schuldeiser of contractspartij niet na te komen. In de
zaak die de aanleiding vormde voor het arrest NBM/Securicor had een in dienst van de
moedermaatschappij zijnde Manager Operations aan de schuldeiser van een groepsmaatschappij meegedeeld dat de groepsmaatschappij haar activiteiten ging beëindigen en de schuldeisers van de groepsmaatschappij behoorlijk zouden worden
behandeld. Vervolgens vroeg de moedermaatschappij het faillissement aan van
de groepsmaatschappij omdat deze niet meer levensvatbaar bleek te zijn en werd
de vordering van de schuldeiser niet geheel voldaan. De Hoge Raad oordeelde dat de
schuldeiser van de groepsmaatschappij aan de mededelingen van de Manager Operations van de moedermaatschappij het vertrouwen had mogen ontlenen dat de moedermaatschappij zich zijn belangen zou aantrekken en dat hij er – zonder dat in dat kader
door hem extra zekerheden hadden moeten worden bedongen – van uit had mogen
gaan dat de moedermaatschappij ervoor zou zorgen dat zijn vordering zou worden
voldaan. De Hoge Raad achtte het, in het licht van de omstandigheid dat de uitlatingen
werden gedaan door een functionaris van de tevens met het bestuur over de groepsmaatschappij belaste moedermaatschappij, niet van een onjuiste rechtsopvatting getuigen dat de rechtbank en het hof in eerste en tweede aanleg hadden geoordeeld dat de
moedermaatschappij onrechtmatig had gehandeld jegens de schuldeiser van de groepsmaatschappij door dit gewekte vertrouwen niet te honoreren.
De vierde situatie is die waarin de moedermaatschappij op een dusdanige wijze
financiële middelen onttrekt aan de groepsmaatschappij dat deze haar verplichtingen

151 HR 21 december 2001, NJ 2005, 96 m.nt. Kortmann en JOR 2002/38 m.nt. Faber en Bartman (Sobi/
Hurks), HR 11 september 2009, NJ 2009, 565 m.nt. Snijders en Van Schilfgaarde (Comsys).
152 Dit zal bijvoorbeeld niet aan de orde zijn wanneer de moedermaatschappij haar verlieslijdende
groepsmaatschappij bleef financieren in het kader van een later als gevolg van diverse (markt)
omstandigheden – en niet als gevolg de afdracht van financiële middelen aan de moedermaatschappij – mislukt reddingsplan. Zie HR 12 september 2008, JOR 2008/297 m.nt. Van Maanen
(Coutts).
153 HR 18 november 1994, NJ 1995, 170 m.nt. Maeijer.
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aan haar schuldeisers niet meer (volledig) kan nakomen, of waarin zij de nakoming aan
de schuldeiser van de groepsmaatschappij op een andere wijze frustreert of onmogelijk
maakt. In deze situatie werd de moedermaatschappij op grond van onrechtmatige
daad aansprakelijk gehouden tegenover de schuldeisers van de groepsmaatschappij
omdat zij zich schuldig maakte aan het veroorzaken van selectieve betaling door en/of
154
betalingsonwil van de groepsmaatschappij.
De Hoge Raad heeft zich nog niet specifiek uitgelaten over de omstandigheden waarin
de moedermaatschappij tegenover werknemers van een groepsmaatschappij aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad. Wel heeft de Hoge Raad een enkele
maal geoordeeld over de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van de
bestuurder van de moedermaatschappij jegens een werknemer van een groepsmaat155
schappij. In het arrest Waning/Van der Vliet was de bestuurder aandeelhouder van
de moedermaatschappij en bestuurder van zowel de moeder- als de groepsmaatschappij. De Hoge Raad oordeelde dat de niet-betaling van de loonvordering – daar
ging het om in deze procedure – aan de werknemer van de groepsmaatschappij het
gevolg was van de betalingsonwil van de bestuurder en deze daarmee, als degene die
de volledige zeggenschap had over de groepsmaatschappij, onrechtmatig handelde
156
jegens de werknemer. In een recenter arrest
vervulde de bestuurder eenzelfde
dubbelrol, maar bood de groepsmaatschappij geen verhaal omdat haar activa inmiddels aan een derde waren verkocht voor een prijs die niet aan haarzelf werd uitbetaald.
Het Hof Amsterdam oordeelde dat de bestuurder, door de verkoopprijs van de activa
onverplicht buiten de groepsmaatschappij te houden, had bewerkstelligd dan wel had
toegelaten dat de groepsmaatschappij haar verplichtingen jegens de werknemer niet
na zou kunnen komen, terwijl hij op dat moment rekening had behoren te houden met
157
die verplichtingen. Hoewel de moedermaatschappij zelf niet aansprakelijk werd
gehouden in deze rechtspraak, is deze rechtspraak wel relevant omdat de omstandigheid dat de bestuurder aandeelhouder was van de moedermaatschappij en bestuurder

154 HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727 m.nt. Van Schilfgaarde (Coral/Stalt) en HR 8 november 1991, NJ 1992,
174 m.nt. Maeijer (Nimox), waarin de curator van de gefailleerde groepsmaatschappij zich beriep
op de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van de moedermaatschappij. Zie voor
een met Nimox vergelijkbare casus waarin een curator de moedermaatschappij niet alleen op
grond van onrechtmatige daad, maar ook op grond van artikel 2:248 lid 7 BW als feitelijk
beleidsbepaler aansprakelijk hield: HR 28 april 2000, NJ 2000, 411 en JOR 2000/128 (Montedison).
Zie ook HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792 m.nt. Van der Grinten (Keulen/BLG). De rol van de
beheersende publiekrechtelijke rechtspersoon die in dit laatste arrest aansprakelijk werd gehouden op grond van onrechtmatige daad is vergelijkbaar met die van de moedermaatschappij in
een groep.
155 HR 3 april 1992, NJ 1992, 411 m.nt. Maeijer (Waning/Van der Vliet). In recente(re) lagere
rechtspraak werd in vergelijkbare zaken op eenzelfde wijze geoordeeld. Zie o.a. Hof Amsterdam
17 april 1997, JAR 1997/105 en Hof Amsterdam 30 mei 2002, JAR 2002/203.
156 HR 12 juni 2009, JAR 2009/182. De Hoge Raad verwierp het door de bestuurder tegen het arrest van
het hof ingestelde cassatieberoep op grond van artikel 81 Wet RO.
157 Overigens kan ook het aanvragen van het faillissement van een groepsmaatschappij leiden tot
de aansprakelijkheid van (de bestuurder van) de moedermaatschappij jegens werknemers van
die groepsmaatschappij als de faillissementsaanvraag enkel het vooropgezette doel had afbreuk te
doen aan de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemers van de groepsmaatschappij. Zie
Hof ’s-Gravenhage 10 januari 1996, JAR 1996/58 (Ammerlaan) en HR 28 mei 2004, NJ 2006, 4, JAR
2004/166 en JOR 2004/216 (Digicolor).
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van zowel de moeder- als de groepsmaatschappij leidde tot zijn aansprakelijkheid
158
jegens de werknemer van de groepsmaatschappij.
6.6.5

Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad jegens de werknemer

In de lagere rechtspraak werd verschillende malen geoordeeld dat een moedermaatschappij aansprakelijk was jegens één of meer werknemers van een groepsmaatschappij. De moedermaatschappij had dan telkens als aandeelhouder én bestuurder
of feitelijk beleidsbepaler zeggenschap over en invloed op de groepsmaatschappij
waarbij de werknemer in dienst was. Evenals bij een beroep op haar aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad jegens gewone handelscrediteuren van haar
groepsmaatschappij is dit echter niet voldoende voor haar aansprakelijkheid op grond
159
van onrechtmatige daad jegens werknemers van haar groepsmaatschappij. Daarvoor moet tevens sprake zijn van bijkomende omstandigheden als aan de orde in de
hiervoor onderscheiden vier situaties waarin de Hoge Raad de moedermaatschappij
op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk hield jegens de schuldeiser of
contractspartij van haar groepsmaatschappij.
Aansprakelijkheid moedermaatschappij jegens werknemers wegens selectieve
betaling en/of betalingsonwil
In de vierde door mij onderscheiden situatie van onrechtmatige daad wegens
selectieve betaling en/of betalingsonwil hebben lagere rechters verscheidene malen
geoordeeld dat de moedermaatschappij op grond van onrechtmatige daad aansprakelijke was jegens een werknemer van haar groepsmaatschappij nadat de groepsmaatschappij in gebreke was gebleven jegens deze werknemer. Daarbij ging het meestal
over een door de groepsmaatschappij aan de werknemer verschuldigde ontslagver160
goeding. Zo oordeelde de President van de Rechtbank Zutphen dat een moedermaatschappij zich schuldig had gemaakt aan betalingsonwil jegens de werknemer
van haar groepsmaatschappij door niet in te grijpen bij de niet betalende groepsmaatschappij terwijl de groepsmaatschappij deze met behulp van een bestaande, of
nog te verkrijgen kredietfaciliteit wel had kunnen voldoen. Het Hof ’s-Hertogen161
bosch oordeelde dat een moedermaatschappij een ernstig verwijt kon worden
gemaakt van de niet-nakoming aan de werknemer van haar groepsmaatschappij
omdat zij de groepsmaatschappij een beëindigingsovereenkomst liet aangaan met de
werknemer terwijl zij inmiddels de activa en bedrijfsactiviteiten naar andere groepsmaatschappijen had overgeheveld. De moedermaatschappij had hier naar het oordeel
van het hof onrechtmatig gehandeld omdat zij wist, of had moeten weten dat de
groepsmaatschappij de beëindigingsovereenkomst niet na zou kunnen komen en

158 In een procedure waarin sprake was van vergelijkbare omstandigheden oordeelde de Rechtbank
Zutphen dat de moedermaatschappij aansprakelijk was op grond van onrechtmatige daad jegens
de werknemer van haar groepsmaatschappij. Zie Rb. Zutphen 18 juli 1995, JAR 1995/245.
159 Vgl. Hof ’s-Hertogenbosch 31 maart 2009, JOR 2009/157.
160 Zie Rb. Zutphen 18 juli 1995, JAR 1995/245.
161 Zie HR 17 juni 2005, JAR 2005/188 (De Hoge Raad verwierp het door de moedermaatschappij tegen
het arrest van het hof ingestelde cassatieberoep op grond van artikel 81 Wet RO).
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geen verhaal zou bieden. Het Hof Amsterdam kwam tot eenzelfde oordeel in een
vergelijkbare casus. Ook hier had de moedermaatschappij alle activiteiten (waaronder
ook de schulden) weggehaald bij de groepsmaatschappij en ondergebracht bij andere
groepsmaatschappijen. De enige nog resterende schuld van de groepsmaatschappij
was die bestaande uit een op grond van een beschikking van de kantonrechter aan de
werknemer te betalen ontbindingsvergoeding. In deze omstandigheden en gelet op
het feit dat de groep als zodanig goede resultaten boekte, oordeelde het hof dat sprake
was van betalingsonwil en de moedermaatschappij onrechtmatig handelde jegens de
163
werknemer door zijn vordering onbetaald te laten. De Rechtbank ’s-Gravenhage
oordeelde dat een moedermaatschappij onrechtmatig handelde jegens een werknemer van haar groepsmaatschappij door het faillissement van deze groepsmaatschappij aan te vragen, uitsluitend met het doel de betaling van een (neutrale)
ontslagvergoeding aan de werknemer te voorkomen. De moedermaatschappij werd
door de rechtbank veroordeeld tot betaling van het equivalent van een vergoeding die
door de werknemer zou zijn ontvangen wanneer zijn arbeidsovereenkomst op de
gebruikelijke wijze zou zijn beëindigd door de groepsmaatschappij.
Dat de moedermaatschappij de groepsmaatschappij niet de middelen verschaft om de
uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen na te kunnen komen,
brengt op zichzelf niet mee dat zij zich schuldig maakt aan selectieve betaling of
164
betalingsonwil.
Dat is anders wanneer de moedermaatschappij wel middelen
beschikbaar stelde en blijft stellen ter voldoening van andere schuldeisers van deze
groepsmaatschappij, zo volgt uit arresten van het Hof ’s-Hertogenbosch uit 2000 en
165
2001. In deze arresten constateerde het Hof ’s-Hertogenbosch dat, hoewel de
groepsmaatschappij niet over middelen beschikte de vordering van de werknemer
te voldoen, zij haar overige kosten en uitgaven steeds met financiële hulp van andere
groepsmaatschappijen bleef financieren. Op grond van die omstandigheid oordeelde
het hof dat de moedermaatschappij zich jegens de werknemer van de dochtermaatschappij schuldig had gemaakt aan betalingsonwil. In de collectieve (ontbindings)
verzoekschriftprocedure waarbij de dochtermaatschappij de kantonrechter te Amers166
foort in 2009 om ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van 26 werknemers
verzocht omdat zij in zeer zwaar weer verkeerde, achtte de kantonrechter aannemelijk dat dit mede werd veroorzaakt door een aanzienlijke dividenduitkering ten laste
van de dochtermaatschappij aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij.
Kennelijk ter voorkoming van nieuwe procedures op grond van onrechtmatige daad
van deze werknemers tegen de moedermaatschappij en haar aandeelhouders, riep
deze proactieve kantonrechter de aandeelhouders op een deel van deze dividendbetaling terug te storten ter financiering van de ten laste van de dochtermaatschappij
aan de werknemers toe te kennen ontslagvergoedingen.

162
163
164
165

Hof Amsterdam 12 juli 2007, RO 2008, 2.
Rb. ’s-Gravenhage 28 maart 2012, LJN: BW2957.
Rb. Amsterdam 1 februari 1995, JAR 1995/48.
Hof ’s-Hertogenbosch 29 februari 2000, JOR 2001/150 en Hof ’s-Hertogenbosch 20 maart 2001, JOR
2001/150A. Zie ook Hof ’s-Gravenhage 19 augustus 2005, LJN: AU3117.
166 Ktr. Amersfoort 3 april 2009, JAR 2009/112.
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Aansprakelijkheid moedermaatschappij jegens werknemers wegens het wekken
van een schijn van kredietwaardigheid of schending van een zorgplicht
Een beroep van de werknemer van een groepsmaatschappij op de aansprakelijkheid
van de moedermaatschappij op grond van onrechtmatige daad in de eerste twee
hiervoor onderscheiden situaties is slechts een enkele maal aan de orde geweest in de
167
lagere jurisprudentie, maar werd dan telkens afgewezen. In het arrest van het Hof
168
’s-Hertogenbosch van 31 maart 2009 beriepen werknemers van een (klein)dochtermaatschappij zich onder meer op aansprakelijkheid van de (groot)moedermaatschappij omdat zij de schijn van kredietwaardigheid van de financieel van haar
afhankelijke (klein)dochtermaatschappij zou hebben gewekt en omdat zij hen onvoldoende had geïnformeerd over haar slechte financiële situatie. Het hof oordeelde
dat de omstandigheid, dat de (groot)moedermaatschappij de financieel van haar
afhankelijke en verlieslijdende (klein)dochtermaatschappij was blijven financieren,
niet zonder meer meebracht dat zij daarmee onrechtmatig had gehandeld jegens
deze werknemers. De werknemers waren hiervan van meet af aan op de hoogte
geweest. Ook waren de werknemers naar het oordeel van het hof voldoende geïnformeerd over de toestand van de (klein)dochtermaatschappij. De (klein)dochtermaatschappij had de werknemers meegedeeld dat haar situatie zorgwekkend was en
hen in dat kader geadviseerd elders werk te zoeken. Daarnaast overwoog het hof dat
niet viel in te zien in welke zin de werknemers van de (klein)dochtermaatschappij
baat zouden hebben gehad bij een situatie waarin de (groot)moedermaatschappij
eerder aan hen zou hebben meegedeeld dat zij de financiering zou stopzetten. De
werknemers hadden niet een prestatie verricht of een dienst geleverd die zij achterwege zouden hebben gelaten indien zij (eerder) hadden geweten dat de (groot)
moedermaatschappij de financiering had stopgezet, aldus het hof.
De laatste hiervoor aangehaalde overweging van het hof maakt duidelijk dat
een causaal verband tussen de door de werknemer van een groepsmaatschappij
geleden schade als gevolg van het door de moedermaatschappij wekken van een
schijn van kredietwaardigheid van de groepsmaatschappij, of het door haar niet
informeren van de werknemer over de slechte financiële situatie van de groepsmaatschappij, vaak moeilijk zal zijn aan te tonen. Het door de moedermaatschappij
wekken van een schijn van kredietwaardigheid, of het niet informeren van de
werknemers van de groepsmaatschappij over de slechte financiële situatie van de
groepsmaatschappij, impliceert veelal een langere voortzetting van de (verlieslijdende) activiteiten van de groepsmaatschappij. Dit zal doorgaans echter niet in het
nadeel zijn van de werknemer. De arbeidsovereenkomst duurt dan langer zodat de
werknemer gedurende een langere periode recht heeft op loon. Als de groepsmaat169
schappij uiteindelijk failliet zou gaan, bevindt hij zich in een bevoorrechte positie.
Waar deze bevoorrechte positie hem niet baat, zoals bij het niet ontvangen van een
ontslagvergoeding na opzegging door de curator, zal een causaal verband met het

167 Zie Rb. Amsterdam 1 februari 1995, JAR 1995/48, Rb. ’s-Hertogenbosch 21 juli 1995, JAR 1997/116
en Hof ’s-Hertogenbosch 31 maart 2009, JOR 2009/157.
168 Hof ’s-Hertogenbosch 31 maart 2009, JOR 2009/157.
169 Artikel 3:288 sub e BW.
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handelen van de moedermaatschappij moeilijk aantoonbaar zijn. Het blijft dan
immers speculeren of de werknemer, wanneer hij op de hoogte was geweest van
de slechte of afhankelijke financiële staat waarin de groepsmaatschappij verkeerde,
(tijdig) een ontslagvergoeding bij de groepsmaatschappij had kunnen afdwingen.
Mijns inziens kan de werknemer slechts in uitzonderlijke omstandigheden met
succes een beroep doen op aansprakelijkheid van de moedermaatschappij in deze
situaties. Hierbij denk ik aan de omstandigheid dat de werknemer van de groepsmaatschappij met een zogenoemde ‘sign-on bonus’ werd weggelokt bij een andere
werkgever en de moedermaatschappij daarbij de schijn van kredietwaardigheid van
de groepsmaatschappij wekte, of haar zorgplicht schond door deze werknemer niet te
waarschuwen voor het gevaar van niet-nakoming door de financieel van haar
afhankelijke (en/of verlieslijdende) groepsmaatschappij waarbij de werknemer in
dienst trad. Indien deze groepsmaatschappij kort daarna failliet zou gaan, zou deze
werknemer de moedermaatschappij mijns inziens kunnen aanspreken tot schadevergoeding voor de niet-betaling van de sign-on bonus en de verloren anciënniteit bij
zijn vorige werkgever.
Bij andere reguliere uit arbeidsovereenkomsten van werknemers van de groepsmaatschappij voortvloeiende verplichtingen zal in deze twee situaties een causaal verband
tussen het handelen van de moedermaatschappij en de door de werknemer gestelde
schade wegens de niet-nakoming door de groepsmaatschappij vaak niet kunnen
worden aangetoond. Van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van
de moedermaatschappij jegens de werknemer van haar groepsmaatschappij zou
dan in deze situaties uitsluitend sprake zijn wanneer zij bij deze werknemer de
gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt dat uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen zouden worden voldaan. Op deze grond oordeelde de voor170
zieningenrechter van de Rechtbank Middelburg op 18 augustus 2011 dat een (groot)
moedermaatschappij onrechtmatig handelde jegens werknemers van haar groepsmaatschappij door na het faillissement van de groepsmaatschappij niet verder te onderhandelen over een sociaal plan voor de werknemers van deze groepsmaatschappij.
In deze zaak had de (groot)moedermaatschappij, Delta N.V., zich naar het oordeel van
de voorzieningenrechter in de hoogst mogelijke mate ingelaten met het beleid van
haar (klein)dochtermaatschappij, Delta Biovalue Nederland B.V. Delta was enig aandeelhouder en Biovalue werd bestuurd door een vennootschap die op haar beurt werd
bestuurd door Delta. De bedrijfsdirecteur van Biovalue was in dienst van Delta en had
geen vennootschapsrechtelijke functie bij Biovalue, maar opereerde op basis van een
beperkte volmacht van Delta. Biovalue leed verlies. In april 2010 werd besloten te
proberen Biovalue ‘going concern’ te verkopen. Vanaf augustus 2010 werd de verkoop/
sluiting van Biovalue gecoördineerd door het hoofd Strategic Decisions Support van
Delta. Dit hoofd Strategic Decisions Support en de eveneens in dienst van Delta zijnde
bedrijfsdirecteur van Biovalue onderhandelden met een vakbond over een sociaal plan
voor de werknemers van Biovalue. De onderhandelingen over een sociaal plan werden

170 Rb. Middelburg (vzr.)18 augustus 2011, JAR 2011/237 en JOR 2011/325 m.nt. Holtzer. Zie ook de
noot van Ruizeveld in TRA 2011/11, p. 20-22.
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steeds namens Delta gevoerd. Het hoofd Strategic Decisions Support en de bedrijfsdirecteur van Biovalue hadden de vakbond voorts toegezegd dat de onderhandelingen
over een sociaal plan ook na een sluiting van Biovalue zouden worden voortgezet.
Nadat een ‘going concern’ verkoop niet mogelijk bleek, vroeg Delta het faillissement
aan van Biovalue en weigerde zij verder te onderhandelen/uitvoering te geven aan
een sociaal plan. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter handelde Delta
onrechtmatig jegens de vakbond en de werknemers van Biovalue door na de sluiting
van Biovalue niet verder te onderhandelen over een sociaal plan omdat zij bij de
werknemers van Biovalue de gerechtvaardigde verwachting had gewekt dat ook in
geval van de sluiting van Biovalue (al dan niet als gevolg van faillissement) verder zou
worden onderhandeld. Daarbij passeerde de voorzieningenrechter het verweer van
Delta dat de personen die namens haar onderhandelden over een sociaal plan niet
bevoegd waren Delta te vertegenwoordigen bij het aangaan van een sociaal plan.
Deze personen hadden in dat kader nooit een voorbehoud gemaakt en van de vakbond
kon niet worden verwacht dat hij in het kader van de onderhandelingen over het
sociaal plan onderzoek had verricht naar de vraag of degenen die kennelijk namens
Delta de onderhandelingen voerden daartoe wel bevoegd waren, aldus de voorzieningenrechter.
De overwegingen van de voorzieningenrechter sluiten aan bij het oordeel van de Hoge
Raad in het hiervoor besproken arrest NBM/Securicor. De vakbond en de werknemers
van de groepsmaatschappij mochten aan de door het hoofd Strategic Decisions
Support en de bedrijfsdirecteur namens de (groot)moedermaatschappij gedane
mededelingen het vertrouwen ontlenen dat de onderhandelingen over een sociaal
plan ook na het faillissement van de groepsmaatschappij zouden worden voortgezet.
Dat laatste was niet aan de orde in de Nacap-zaak waarin de voorzieningenrechter
171
172
van de Rechtbank Groningen en, in hoger beroep, het Hof Leeuwarden oordeelden dat de (groot)moedermaatschappij onrechtmatig handelde jegens werknemers
van haar groepsmaatschappij door na het faillissement van de groepsmaatschappij
geen uitvoering te geven aan een sociaal plan voor de werknemers van deze groepsmaatschappij. In deze zaak had de (groot)moedermaatschappij, KHE Group B.V., zich
naar het oordeel van de voorzieningenrechter en het hof intensief bemoeid met de
financiering en het beleid van haar (klein)dochtermaatschappijen; Nacap Montage
B.V. en Hogenboom Benelux B.V. (hierna gezamenlijk aangeduid als Nacap Benelux).
KHE Group had als indirect aandeelhouder en bestuurder doorslaggevende zeggenschap over Nacap Benelux. Verder controleerde zij de financiering van deze groepsmaatschappijen doordat binnen de groep een cashpoolregeling werd toegepast.
Daarbij kwamen alle betalingen door klanten aan Nacap Benelux binnen op één
door KHE Group gecontroleerde bankrekening. Vanaf deze bankrekening werden
bedragen doorgestort naar Nacap Benelux ter dekking van de door hen gemaakte

171 Rb. Groningen (vzr.) 5 augustus 2011, JAR 2011/236 en JOR 2011/324 m.nt. Holtzer. Zie ook de noot
van Ruizeveld in TRA 2011/11, p. 20-22.
172 Hof Leeuwarden 6 december 2011, JAR 2012/15 en JOR 2012/39 m.nt. Holtzer. Zie over dit arrest en
over de uitspraak in kort geding van de voorzieningenrechter ook J.P.H. Zwemmer, Intensieve
bemoeienis moedermaatschappij met bedrijfsvoering groepsmaatschappij brengt verantwoordelijkheid mee jegens werknemers groepsmaatschappij, TAO 2012/1, p. 5-12.
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kosten. In de jaren 2009 en 2010 werden de winstgevende onderdelen van Nacap
Benelux verzelfstandigd of overgeheveld naar andere groepsmaatschappijen van KHE
Group en eind 2010 besloot KHE Group dat de activiteiten van Nacap Benelux zouden
worden beëindigd. Daarop trad Nacap Benelux in onderhandeling met vakbonden over
een sociaal plan voor haar werknemers. In het kader van deze onderhandelingen deelde
de managing director van Nacap Benelux de ondernemingsraad van Nacap Benelux
mee dat “de holding” garant bleef staan. In een concept sociaal plan dat Nacap Benelux
de vakbonden op 27 april 2011 toezond, werd aan de vakbonden een groepsgarantie
verstrekt voor de uitvoering van het sociaal plan. Voordat het sociaal plan werd
overeengekomen failleerde Nacap Benelux echter. Daarna weigerde KHE Group met
de vakbonden te onderhandelen over een sociaal plan voor de werknemers van Nacap
Benelux of uitvoering te geven aan het concept sociaal plan van 27 april 2011. Daarop
vorderden de vakbonden in kort geding dat door KHE Group uitvoering zou worden
gegeven aan het concept sociaal plan. Zij legden aan hun vordering ten grondslag dat
Nacap Benelux zonder de substantiële onttrekkingen aan haar vermogen op instigatie
van KHE Group bij een bedrijfsbeëindiging wel had kunnen voorzien in een sociaal plan
en dat KHE Group de schijn had gewekt dat zij zou instaan voor de gevolgen voor de
werknemers van de beëindiging van de activiteiten van Nacap Benelux.
Hoewel de voorzieningenrechter en het hof constateren dat de besluiten van KHE
Group tot overdracht en verzelfstandiging van winstgevende onderdelen van Nacap
Benelux en de onttrekkingen aan het vermogen van Nacap Benelux via de door haar
uitgevoerde cashpoolregeling hadden geleid tot de verslechterde vermogenspositie
van Nacap Benelux, impliceert dit naar hun oordeel niet dat sprake is van misbruik
van vennootschapsrecht. Of KHE Group gehouden zou zijn uitvoering te geven aan het
sociaal plan op grond van een in die zin door haar bij de vakbonden en de werknemers
van Nacap Benelux gewekt vertrouwen, komt niet aan de orde in de overwegingen
van de voorzieningenrechter en het hof. In plaats daarvan overwegen de voorzieningenrechter en het hof dat de intensieve bemoeienis van KHE Group met het beleid en
de financiering van Nacap Benelux meebrengt dat zij ten aanzien van de arbeidsrechtelijke gevolgen van deze bemoeienis een eigen verantwoordelijkheid heeft
jegens de werknemers van Nacap Benelux. Naar hun oordeel zou KHE Group deze
verantwoordelijkheid ook hebben aangevoeld omdat zij moet hebben ingestemd met
de in het concept sociaal plan opgenomen groepsgarantie. Door zich na de sluiting/
het faillissement van Nacap Benelux aan deze verantwoordelijkheid te onttrekken,
handelde KHE Group naar het oordeel van de voorzieningenrechter en het hof
onrechtmatig jegens de betrokken werknemers van Nacap Benelux. KHE Group wordt
door hen veroordeeld uitvoering te geven aan het concept sociaal plan voor de
werknemers van Nacap Benelux.
De voorzieningenrechter en het hof oordelen aldus dat het handelen van KHE Group
onrechtmatig is jegens de werknemers van Nacap Benelux, maar achten de wijze
waarop KHE Group invloed had uitgeoefend op het beleid en de financiering van
Nacap Benelux niet ongeoorloofd. Evenmin wordt door hen overwogen dat de
werknemers van Nacap Benelux er op basis van toezeggingen van KHE Group op
hadden mogen vertrouwen dat KHE Group een sociaal plan zou uitvoeren. In plaats
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daarvan introduceren zij in hun overwegingen een eigen verantwoordelijkheid van
KHE Group voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van haar intensieve bemoeienis met
het beleid en de financiering van Nacap Benelux. Door zich aan deze verantwoordelijkheid te onttrekken, handelt KHE Group naar hun oordeel onrechtmatig jegens de
werknemers van Nacap Benelux. Anders dan in de hiervoor besproken Biovalue-zaak
kon de voorzieningenrechter de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad
van KHE Group mijns inziens niet baseren op de schending van het gerechtvaardigde
vertrouwen van de werknemers van Nacap Benelux. Hoewel kon worden voorzien dat
Nacap Benelux de verplichtingen op grond van een sociaal plan niet zelf zou kunnen
nakomen, werd niet namens KHE Group onderhandeld en waren door KHE Group zelf
geen toezeggingen gedaan aan de vakbonden of aan de werknemers van Nacap
Benelux. Voor het bestaan van een gerechtvaardigd vertrouwen bij de vakbonden en
de werknemers van de groepsmaatschappijen, dat de (groot)moedermaatschappij de
arbeidsrechtelijke gevolgen van de bedrijfsbeëindiging voor haar rekening zou
nemen, acht ik niet voldoende dat de managing director van de groepsmaatschappijen in het overleg met de ondernemingsraad meedeelde dat “de holding” garant
bleef staan en in het concept sociaal plan een groepsgarantie was opgenomen. Dat
verklaart mijns inziens waarom de voorzieningenrechter en het hof in hun overwegingen een eigen verantwoordelijkheid van KHE Group voor de arbeidsrechtelijke
gevolgen van haar intensieve bemoeienis met het beleid en de financiering van
Nacap Benelux introduceerden. Daarmee hebben de voorzieningenrechter en het hof
een grond voor aansprakelijkheid in groepsverhoudingen gecreëerd die specifiek
geldt jegens de werknemers van groepsmaatschappijen. De verantwoordelijkheid van
de moedermaatschappij voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van haar intensieve
bemoeienis met de bedrijfsvoering van haar groepsmaatschappijen resulteert in
haar aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad wanneer zij zich aan deze
verplichtingen onttrekt. Hoewel dit niet duidelijk blijkt uit de overwegingen van de
voorzieningenrechter en het hof, neem ik aan dat de werknemers van de groepsmaatschappijen de moedermaatschappij pas kunnen aanspreken op deze verantwoordelijkheid als de groepsmaatschappijen deze niet nakomen of deze niet na
kunnen komen.
De in de Nacap-zaak aangenomen verantwoordelijkheid van de moedermaatschappij
jegens werknemers van haar groepsmaatschappijen heeft inmiddels navolging ge173
kregen in de lagere rechtspraak. In een uitspraak in kort geding van 11 april 2012
overwoog de kantonrechter te Heerenveen onder verwijzing naar de Nacap-zaak dat
een verzwaarde zorgplicht geldt van de moedermaatschappij jegens de werknemers
van haar groepsmaatschappijen in het geval dat er voorafgaand sprake is geweest van
een intensieve beleidsbemoeienis door de moedermaatschappij. In deze zaak handelde de moedermaatschappij naar het oordeel van de kantonrechter onrechtmatig
jegens een arbeidsongeschikte werknemer van haar inmiddels activiteitenloze en
geen verhaal biedende groepsmaatschappij door geen uitvoering te geven aan de
verlengde loondoorbetalingsverplichting van de groepsmaatschappij en door na te
laten vorm te geven aan de reïntegratie van de werknemer. Ook in deze uitspraak
173 Ktr. Heerenveen 11 april 2012, LJN: BW2244.
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werd niet geoordeeld dat de wijze waarop de moedermaatschappij invloed uitoefende op haar groepsmaatschappij ongeoorloofd was dan wel dat de werknemer van
de groepsmaatschappij erop had mogen vertrouwen dat de moedermaatschappij
174
deze verplichtingen zou nakomen.
Mijns inziens vormt de in de Nacap-zaak aangenomen verantwoordelijkheid van de
moedermaatschappij jegens werknemers van haar groepsmaatschappijen een vorm
van toerekening van werkgeversaansprakelijkheid. Het is de vraag of deze toerekening van werkgeversaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad zich verhoudt met de voorwaarden die de Hoge Raad heeft verbonden aan een doorbraak van
aansprakelijkheid in groepsverhoudingen. De in de Nacap-zaak aangenomen verantwoordelijkheid van de moedermaatschappij jegens werknemers van haar groepsmaatschappijen is immers in feite uitsluitend gebaseerd op haar intensieve
bemoeienis met de bedrijfsvoering van de groepsmaatschappijen. Hoewel de Hoge
Raad zich nog niet heeft uitgelaten over specifieke omstandigheden of situaties
waarin sprake kan zijn van een doorbraak van aansprakelijkheid in groepsverhoudingen in het kader van uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen,
heeft hij wel verschillende malen geoordeeld dat het hebben van invloed op de
bedrijfsvoering van de groepsmaatschappij op zichzelf niet voldoende is voor aansprakelijkheid van de moedermaatschappij jegens schuldeisers of contractspartijen
van haar niet nakomende groepsmaatschappij.
6.6.6

Toerekening van werkgeverschap binnen de groep

In de hiervoor besproken Nacap-zaak introduceerden de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Groningen en het Hof Leeuwarden een verantwoordelijkheid van
de moedermaatschappij voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van haar intensieve
bemoeienis met de bedrijfsvoering van haar groepsmaatschappijen. Onttrekt de
moedermaatschappij zich aan deze verantwoordelijkheid nadat haar groepsmaatschappijen niet meer nakomen, dan handelt zij naar het oordeel van de voorzieningenrechter en het hof onrechtmatig jegens de betrokken werknemers van haar
groepsmaatschappijen. Ook zonder dat daarbij sprake is van een doorbraak van
aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, worden bij de toepassing van
arbeidswetgeving consequenties verbonden aan het groepslidmaatschap van de
werkgever. Dit rekening houden met het groepslidmaatschap van de werkgever
kan mijns inziens worden gekwalificeerd als toerekening van werkgeverschap op
grond van de redelijkheid en billijkheid van artikel 7:611 BW en/of in het kader van
een redelijke wetstoepassing op grond van artikel 3:12 BW. Daarbij worden de
grenzen van de rechtspersoonlijkheid binnen de groep opgerekt zonder dat sprake
is van een doorbraak van aansprakelijkheid.

174 In zijn arrest van 28 augustus 2012 (LJN: BX6187) vernietigde het Hof Leeuwarden de uitspraak van
de kantonrechter. In plaats daarvan oordeelde het hof dat de onderneming van de groepsmaatschappij was overgegaan naar de moedermaatschappij en de uit de arbeidsovereenkomst van de
arbeidsongeschikte werknemer voortvloeiende rechten en verplichtingen (waaronder de verlengde loondoorbetalingsverplichting) op grond van artikel 7:663 BW van rechtswege waren
overgegaan op de moedermaatschappij.
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Toerekening proeftijd
175
In 1986 oordeelde de Hoge Raad dat de door de werkgever met de werknemer
overeengekomen proeftijd niet geldig was omdat de werknemer voorafgaand aan
deze arbeidsovereenkomst ruim twee jaar in dienst was geweest van een zustermaatschappij van de werkgever en aldaar vergelijkbare werkzaamheden had verricht.
De Hoge Raad overwoog dat de werkgever, gelet op de eerdere arbeidsovereenkomst
met de zustermaatschappij en op het feit dat de werknemer vergelijkbare werkzaamheden bleef verrichten, “geacht moet worden met het bedingen van een proeftijd
andere doeleinden te hebben nagestreefd dan waarvoor de wetgeving het instituut
176
van een proeftijd heeft bedoeld.” In een dergelijke situatie waarin, zo vervolgde de
Hoge Raad, “een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een werkgever die
redelijkerwijs geacht moet worden ten aanzien van de verrichte arbeid de opvolger
van de vorige werkgever te zijn, kan het bedingen van een proeftijd onder omstandigheden zozeer ongerechtvaardigd zijn dat nietigheid van het proeftijdbeding daaruit volgt.” De Hoge Raad oordeelt ten slotte dat sprake zal zijn van een niet
rechtsgeldige proeftijd met een nieuwe werkgever als “enerzijds de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als de vorige
overeenkomst, anderzijds tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever
zodanige banden bestaan dat het door de laatste op grond van zijn ervaringen met
de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijk177
heid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever”.
Toerekening bij beëindiging arbeidsovereenkomst: indienstneming- en
herplaatsingsverplichting voor andere groepsmaatschappij
In de lagere rechtspraak werd in verschillende situaties rekening gehouden met de
omstandigheid dat de werkgever deel uitmaakte van een groep. Zo overwoog het Hof
178
te Amsterdam in 2008 dat het goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW mee kan
brengen dat de op basis van een ontslagvergunning met wederindiensttredingsvoorwaarde ontslagen werknemer tewerkgesteld dient te worden bij een groepsmaatschappij die deel uitmaakt van dezelfde groep als zijn voormalige werkgever,
helemaal nu deze destijds de situatie bij andere groepsmaatschappijen betrok bij de
ontslagaanvraag. Ook bij de beoordeling van de (on)mogelijkheid tot herplaatsing van
de werknemer en de door de werkgever gehanteerde selectiemethode in het kader
van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst betrokken lagere
rechters soms andere rechtspersonen binnen de groep waarvan de werkgever deel

175 HR 24 oktober 1986, NJ 1987, 293 (Slijkoord/Hekkema).
176 Uit de wetsgeschiedenis volgt dat aan de werkgever en de werknemer de mogelijkheid werd
gegeven een proeftijd overeen te komen zodat zij de gelegenheid hebben zich gedurende een
beperkte periode proefondervindelijk op de hoogte te stellen van elkaars hoedanigheden en de
geschiktheid van de werknemer voor de bedongen arbeid, zonder daarbij gebonden te zijn aan de
algemene wettelijke regels betreffende de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
177 De Hoge Raad herhaalde deze overwegingen in zijn arrest van 1 mei 1987 waarin sprake was van
ongeveer dezelfde omstandigheden. HR 1 mei 1987, NJ 1988, 20 (Waterman/Demu). Recentelijk
werden deze overwegingen nog herhaald in Ktr. Amsterdam 14 december 2010, RAR 2011, 128.
178 Hof Amsterdam 16 december 2008, RAR 2009, 98.
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180

uitmaakte. In de hiervoor reeds aangehaalde Volker Wessels-procedure overwoog de Hoge Raad dat van de werkgever in beginsel een extra inspanning verwacht
mag worden om een boventallige werknemer die door lichamelijke beperkingen
moeilijk bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt binnen het hem “vertrouwde concern”
te herplaatsen. De Beleidsregels ontslagtaak UWV bepalen dat de deel van een groep
uitmakende werkgever dient te onderzoeken of herplaatsing van de voor ontslag in
aanmerking komende werknemer herplaatst kan worden bij een andere groepsmaat181
schappij. Ook volgt uit deze beleidsregels dat bij de toepassing van het afspiege182
lingsbeginsel soms meerdere groepsmaatschappijen kunnen worden betrokken. Op
183
basis van beschikkingen van het UWV WERKbedrijf stel ik vast dat dit sneller het
geval zal zijn (i) wanneer aan de bij het UWV WERKbedrijf verzochte toestemming tot
het verlenen van ontslag meer beleidsmatige dan financiële redenen ten grondslag
liggen, (ii) bij langdurige dienstverbanden en (iii) wanneer de activiteiten van andere
groepsmaatschappijen verwant zijn aan die van de werkgever en de groepsmaat184
schappijen in sterke(re) mate centraal geleid worden.
Weigert de werknemer een andere passende functie binnen de groep dan dient dit
eveneens in aanmerking te worden genomen bij de vaststelling van een (lagere)
vergoeding ex artikel 7:681 BW, zo volgt uit het arrest van de Hoge Raad van
185
186
3 september 2010. Anderzijds oordeelde het Hof te ’s-Hertogenbosch het ontslag
van een werknemer van een groepsmaatschappij kennelijk onredelijk omdat de
werkgever geen enkele poging had gedaan te onderzoeken of de werknemer herplaatsbaar was bij één van de andere groepsmaatschappijen. Het hof overwoog
dat het uitblijven van een onderzoek naar een mogelijke herplaatsing van de werknemer bij een andere groepsmaatschappij niet getuigde van goed werkgeverschap.
Aan de andere kant benadrukte het hof echter dat bij de beoordeling van een
ontslag op bedrijfseconomische gronden door een werkgever die deel uitmaakt
van een groep, in beginsel moet worden gekeken naar de afzonderlijke situatie van
de werkgever. Wanneer deze werkgever zelfstandig opereert en haar eigen activiteiten én identiteit heeft, behoort het naar het oordeel van het hof tot de beleidsvrijheid

179 Zie o.a. Rb. Rotterdam 31 maart 1992, JAR 1992/48, Ktr. Gouda 15 juni 1995, Prg. 1995, 4356, Ktr.
Maastricht 25 juli 2002, JAR 2002/285, Ktr. Sneek 21 maart 2008, RAR 2008, 84 en Ktr.
’s-Hertogenbosch 7 april 2011, LJN: BQ3527.
180 HR 21 mei 2010, NJ 2010, 495 m.nt. Heerma van Voss en JAR 2010/163.
181 Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 20-2, versie september 2012. Zie hierover ook paragraaf
3.4.4.
182 Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 11-3/4, versie september 2012.
183 Ik leid dit af uit de door Martens en Kenens en Koster-Mulder besproken beschikkingen van het
UWV WERKbedrijf (en CWI en RDA). R.A.C.G. Martens, Anciënniteit en concernverband, ArbeidsRecht 1997/6/7, p. 32 en J.L.R. Kenens en R.A. Koster-Mulder, To whom it may concern, ArbeidsRecht 2010/1, p. 22/23.
184 Een mooi voorbeeld van het door de rechter betrekken van twee groepsmaatschappijen bij de
toepassing van het Ontslagbesluit vormt de uitspraak van de kantonrechter te Bergen op Zoom van
22 juli 2009, RAR 2009, 140. De kantonrechter oordeelde dat twee, deel van dezelfde groep
uitmakende BV’s voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel moesten worden gezien als één
bedrijfsvestiging, omdat geen sprake was van twee, in organisatorisch verband apart opererende,
zelfstandige eenheden. Zie ook Ktr. Amersfoort 16 september 2010, RAR 2010, 170.
185 HR 3 september 2010, JAR 2010/250.
186 Hof ’s-Hertogenbosch 10 maart 2009, LJN: BH5994.

266

Onvrijwillige aansprakelijkheid in groepsverhoudingen

6.6.6

van de werkgever de verliesgevendheid van het bedrijf te verminderen door te
187
188
besparen op de personeelskosten. Het Hof Leeuwarden
betrok de eventuele
mogelijkheid van herplaatsing van de werknemer bij een andere groepsmaatschappij
niet bij de beoordeling van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag van de
werknemer omdat hem niet was gebleken dat de werkgever enige zeggenschap had
over de andere groepsmaatschappijen.
Toerekening bij beëindiging arbeidsovereenkomst: afwijzing ‘habe
wenig-verweer’ groepsmaatschappij
Soms wordt de financiële situatie van de (buitenlandse) moedermaatschappij betrokken bij de vaststelling van een aan de werknemer van de (Nederlandse) groepsmaatschappij toe te kennen ontslagvergoeding. In de rechtspraak werd een ‘habe
wenig-verweer’ gepasseerd omdat de groep als geheel winst maakte, of omdat de
moedermaatschappij eerder tekorten van de groepsmaatschappij had aangevuld, of
omdat de moedermaatschappij (op basis van de resultaten van de groep als geheel)
besloot tot de reorganisatie van de groepsmaatschappij, of omdat vorderingen op
andere groepsmaatschappijen niet volledig werden geïnd en aan het bestuur van
de moedermaatschappij een aanzienlijke managementfee werd uitgekeerd door de
189
190
groepsmaatschappij. In een uitspraak uit 2009 oordeelde de kantonrechter te
Lelystad dat de financiële relatie met de moeder- en zustermaatschappijen relevant
was voor de beoordeling van de vraag of de werkgever-groepsmaatschappij een
ontslagvergoeding kon betalen, maar betrok de kantonrechter de financiële situatie
van de moeder- en zustermaatschappijen niet bij het vaststellen van de hoogte van de
ontslagvergoeding omdat door de moedermaatschappij geen verklaring ex artikel
2:403 lid 1 sub f BW werd gedeponeerd en niet een andere groepsmaatschappij dan
de werkgever-groepsmaatschappij wederpartij was bij de arbeidsovereenkomsten en
derhalve alleen zij verplicht was tot betaling van de ontslagvergoedingen aan de
werknemers.
Toerekening van ontslagbescherming: opvolgend werkgeverschap in groepsverhoudingen
Van toerekening van werkgeverschap in groepsverhoudingen kan eveneens sprake
zijn op grond van de in hoofdstuk 4 besproken artikelen 7:668a lid 2 (en 7:691 lid 5)
BW en 7:667 lid 4 jo. lid 5 BW die in 1999 in werking traden in het kader van de Wet
191
flexibiliteit en zekerheid.
Wanneer de werknemer op grond van opvolgende
arbeidsovereenkomsten met verschillende groepsmaatschappijen dezelfde of vrijwel
187 Op dezelfde lijn ligt het oordeel van de kantonrechter te Eindhoven van 18 december 2008, LJN:
BH0395. Dat de groep in haar geheel in een florissante positie verkeerde, vormde in deze zaak naar
het oordeel van de kantonrechter niet een omstandigheid die het ontslag van de werknemer als
gevolg van de reorganisatie van een verliesgevende groepsmaatschappij kennelijk onredelijk
maakte.
188 Hof Leeuwarden 3 april 2012, LJN: BW0809.
189 Zie Rb. Amsterdam 4 februari 1987, Prg. 1987, 2694, Rb. Amsterdam 26 juni 1996, JAR 1996/148, Ktr.
Eindhoven 23 juli 2003, JAR 2003/203, Ktr. Middelburg (11 oktober 2004 en) 24 januari 2005,
Prg. 2005, 58, Ktr. Sittard-Geleen 17 mei 2005, JAR 2005/143, Ktr. Haarlem 18 juni 2007, JAR 2007/
200, Ktr. Amsterdam 28 december 2007, JAR 2008/78, Ktr. Dordrecht 11 september 2008,
Prg. 2008, 186 en Ktr. Zaandam 6 mei 2010, JAR 2010/156.
190 Ktr. Lelystad 2 juni 2009, LJN: BI9289.
191 Zie paragraaf 4.8.4.
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dezelfde werkzaamheden blijft verrichten, behoudt hij de tijdens de eerdere arbeidsovereenkomst met een andere groepsmaatschappij opgebouwde ontslagbescherming. Deze toerekening van werkgeverschap heeft uitsluitend betrekking op de
bij de eerdere werkgever opgebouwde ontslagbescherming. De opvolgende werkgever wordt op grond van de artikelen 7:668a lid 2 en 7:667 lid 4 jo. lid 5 BW niet
aansprakelijk voor andere verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst met de eerdere
werkgever. Dat is niet anders wanneer de opgevolgde en de opvolgende werkgever
192
deel uitmaken van dezelfde groep.
Hoewel deze artikelen de codificatie waren van jurisprudentie van de Hoge Raad
waarin de werknemer afwisselend als uitzendkracht en op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met de (eerdere) inlener dezelfde werkzaamheden
bleef verrichten, deelde de regering tijdens de parlementaire behandeling mee dat
ook in groepsverhoudingen sprake kon zijn van opvolgend werkgeverschap op grond
193
van artikel 7:668a lid 2 BW. Daarbij haalde de regering de visie van de STAR aan. De
STAR, die de invoering van artikel 7:668a lid 2 BW had bepleit ter ondervanging van
de zogenoemde ‘draaideurconstructie,’ ging ervan uit dat onder opvolgend werkgeverschap in de zin van artikel 7:668a lid 2 BW “mede de situatie wordt begrepen
waarin het dienstverband van een ter beschikking gestelde arbeidskracht overgaat
van een werkgever op een andere werkgever die tot dezelfde groep (als bedoeld in
194
artikel 24b Boek 2 BW) behoort.” Als voorbeeld noemde de STAR daarbij de situatie
waarin binnen een uitzendonderneming, bestaande uit meerdere organisatorische/
juridische eenheden (dus groepsmaatschappijen), uitzendkrachten van de ene naar
195
de andere BV worden geschoven om opbouw van rechten te voorkomen. Van
opvolgend werkgeverschap in de zin van artikel 7:668a lid 2 BW kan echter eveneens
sprake zijn in groepen die zich niet op uitzending richten indien sprake is van elkaar
opvolgende arbeidsovereenkomsten met verschillende groepsmaatschappijen en de
werknemer steeds dezelfde of vrijwel dezelfde werkzaamheden bleef verrichten.
De toepassing van artikel 7:668a lid 2 BW in groepsverhoudingen is een paar maal aan
196
de orde geweest in de rechtspraak. De kantonrechter te Amsterdam en de kanton197
rechter te Heerlen oordeelden in procedures waarin werknemers achtereenvolgens
op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in dienst waren geweest van

192
193
194
195

Vgl. HR 10 februari 2012, JAR 2012/72 en RAR 2012, 61.
Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 26.
Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 9.
Deze situatie was aan de orde in het arrest van het Hof Leeuwarden van 26 september 2007, JAR
2007/267 en RAR 2007, 162. In dit arrest ontstond geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
omdat op beide uitzend-BV’s de ABU-cao van toepassing was en daarin werd afgeweken van
artikel 7:668a BW op grond van artikel 7:668a lid 5 BW. Het hof oordeelde dat sprake was van
misbruik van recht en de uitzondering in de cao buiten toepassing diende te blijven. Het geschuif
met een werknemer tussen twee uitzendondernemingen behorende tot dezelfde groep met geen
ander doel dan het voorkomen van een vast dienstverband mag niet ten nadele van de werknemer
strekken, zo overwoog het hof.
196 Ktr. Amsterdam 30 augustus 2010, JAR 2010/237.
197 Ktr. Heerlen (vzr.) 2 november 2011, LJN: BW8463 en Prg. 2012, 201.
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verschillende groepsmaatschappijen, dat voor het van toepassing zijn van artikel
7:668a lid 2 BW slechts van belang was dat de werkzaamheden niet wezenlijk van
elkaar verschillen en/of dat daarbij niet wezenlijk andere vaardigheden worden verlangd. Of sprake was van een nauwe band tussen de groepsmaatschappijen achtten
deze kantonrechters niet relevant bij de toepassing van artikel 7:668a lid 2 BW. Het
198
Hof Leeuwarden oordeelde tweemaal dat sprake was van opvolgend werkgeverschap in de zin van artikel 7:668a lid 2 BW omdat de werkzaamheden van de
werknemers hetzelfde waren gebleven en omdat de werknemers eerder werkzaam
waren geweest bij een groepsmaatschappij van de werkgever. De kantonrechter te
199
Nijmegen overwoog dat ondanks de groepsband van de werkgever met de eerdere
werkgever van de werknemer geen sprake was van opvolgend werkgeverschap in
de zin van artikel 7:668a lid 2 BW omdat de werkzaamheden van de werknemer bij de
groepsmaatschappijen op belangrijke punten van elkaar verschilden. Zowel in de
arresten van het hof als in de uitspraak van de kantonrechter werd verwezen naar
de hiervoor in paragraaf 4.8.4 besproken arresten van de Hoge Raad van 11 en 25 mei
200
2012. In deze arresten oordeelde de Hoge Raad dat bij de uitleg van artikel 7:668a lid
2 BW aansluiting dient te worden gezocht bij de jurisprudentie op het gebied van de
geldigheid van een proeftijd bij een opvolgende werkgever. Op grond van die jurisprudentie is, zo oordeelde de Hoge Raad, pas sprake van opvolgend werkgeverschap
indien enerzijds de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als de vorige overeenkomst en anderzijds tussen de nieuwe
werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan, dat het door de laatste op
grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe
werkgever. In groepsverhoudingen zal mijns inziens sprake zijn van dergelijke banden
wanneer sprake is van een nauwe band tussen de elkaar als werkgever opvolgende
groepsmaatschappijen en/of wanneer de moedermaatschappij grote invloed uitoefent
op de bedrijfsvoering van de elkaar als werkgever opvolgende groepsmaatschappijen.
Een voorbeeld van een onjuiste toepassing door de rechter van artikel 7:668a lid 2 BW
201
vormt de uitspraak van de kantonrechter te Terneuzen uit 2001. In deze uitspraak
was de werknemer eerst op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd in dienst geweest van Vedior Projecten Employment B.V. (Vedior) en sloot de
werknemer, nadat zijzelf ontslag nam bij Vedior, een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd met een groepsmaatschappij van Vedior. De kantonrechter oordeelde
dat artikel 7:668a lid 2 BW in casu niet van toepassing was omdat de werknemer
eerder zelf ontslag had genomen bij Vedior. Voor de toepassing van artikel 7:668a
lid 2 BW is echter niet van belang op welke wijze de voorgaande arbeidsovereenkomst eindigde en of dat op initiatief van de werkgever of van de werknemer
gebeurde.

198
199
200
201

Hof Leeuwarden 26 juni 2012, JAR 2012/206 en Hof Leeuwarden 10 juli 2012, LJN: BX1976.
Ktr. Nijmegen 26 juni 2012, LJN: BW9944 en Prg. 2012, 212.
HR 11 mei 2012, JAR 2012/150 m.nt. Beltzer en HR 25 mei 2012, LJN: BV9601.
Ktr. Terneuzen 18 juli 2001, JAR 2001/167 m.nt. Verhulp. Zie ook Ktr. Zwolle 14 maart 2006,
JAR 2006/150.
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In groepsverhoudingen kan ook sprake zijn van een voortgezette arbeidsovereenkomst met een andere groepsmaatschappij in de zin van artikel 7:667 lid 4 jo. lid 5
BW. Denkbaar is de situatie waarin de werknemer eerst voor onbepaalde tijd in dienst
is van de groepsmaatschappij waarbij hij tevens feitelijk werkzaam is en hij deze
werkzaamheden vervolgens gaat verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd met de personeels-BV binnen de groep. Voorts denk ik aan de
situatie waarin de bij een groepsmaatschappij gedetacheerde werknemer die een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had met een externe detacheerder
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat deze groepsmaatschappij of
met de personeels-BV binnen de groep en ondertussen min of meer dezelfde werkzaamheden blijft verrichten. In zijn arrest van 26 juli 2011 oordeelde het Hof
202
Arnhem dat sprake was van een voortgezette arbeidsovereenkomst in de zin van
artikel 7:667 lid 4 jo. lid 5 BW met een aan de eerdere werkgever van de werknemer
gelieerde vennootschap. Het hof kwam tot dit oordeel op basis van de omstandigheid
dat de werkzaamheden weinig van elkaar verschilden en sprake was van een nauwe
band tussen de opvolgende werkgevers. Daarmee hanteert het hof dus eenzelfde
toets als door de Hoge Raad werd gehanteerd bij de uitleg van artikel 7:668a lid 2 BW
in zijn hiervoor aangehaalde arresten van 11 en 25 mei 2012.
Meenemen opgebouwde dienstjaren bij andere groepsmaatschappijen bij vaststelling
ontslagvergoeding
Indien de werknemer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten sloot met verschillende (tot dezelfde groep behorende) groepsmaatschappijen, neemt de rechter soms
de tijdens die eerdere arbeidsovereenkomsten opgebouwde dienstjaren mee bij
de berekening van de ontslagvergoeding. In verschillende uitspraken waarin de werknemer achtereenvolgens in dienst was geweest van verschillende Rabobanken oordeelden kantonrechters soms wel en soms niet dat bij de berekening van de in een
procedure ex artikel 7:685 BW aan de werknemer toe te kennen ontslagvergoeding
rekening diende te worden gehouden met de door de werknemer bij die andere
203
204
Rabobanken opgebouwde dienstjaren. In de eerste categorie beschikkingen namen de kantonrechters billijkheidshalve de door de werknemer bij de andere Rabobanken opgebouwde dienstjaren mee in het kader van de vaststelling van de
ontslagvergoeding. Hoewel elk van deze Rabobanken als coöperatie een zelfstandige
juridische entiteit vormde, achtten deze kantonrechters het meenemen van de door de
werknemer bij de andere Rabobanken opgebouwde dienstjaren billijk omdat zij deel
uitmaakten van één Rabobankorganisatie, zij zich afficheerden als onderdeel van de
Rabobank Groep, zij een gemeenschappelijke cao en pensioenregeling hadden en zij
jaarlijks een gemeenschappelijk jaarverslag uitbrachten. In de tweede categorie

202 Hof Arnhem 26 juli 2011, LJN: BR4945 en AR 2011/668.
203 Zie over de Rabobank-uitspraken ook P. Kruit, Voorliggende dienstjaren en het bepalen van de
anciënniteit, ArbeidsRecht 2012/3, p. 10/11.
204 Ktr. Amsterdam 10 september 1996, Prg. 1996, 4666, Ktr. Alphen aan den Rijn 5 juli 2005, JAR 2005/
254, Ktr. Utrecht 11 mei 2009, LJN: BJ4005, Ktr. Roermond 27 januari 2010, LJN: BL1876 en Ktr.
Roermond 27 augustus 2010, LJN: BN6766.
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205

beschikkingen
oordeelden kantonrechters echter dat bij het vaststellen van de
ontslagvergoeding geen reden bestond rekening te houden met dienstjaren bij andere
vestigingen binnen de organisatie aangezien steeds sprake was van als zelfstandig
juridische entiteit opererende Rabobankfilialen.
In een aantal meer recente procedures waarin geen sprake was van opvolgende
arbeidsovereenkomsten met verschillende Rabobanken betrokken kantonrechters
eveneens het arbeidsverleden van de werknemer bij een aan de werkgever gelieerde
rechtspersoon bij de berekening van de ontslagvergoeding. De kantonrechter te Eind206
hoven hield bij de berekening van de vergoeding ex artikel 7:681 BW rekening met
de door de werknemer bij een andere groepsmaatschappij van de werkgever opgebouwde dienstjaren omdat naar zijn oordeel het feit dat de werkgever er bij het
opzeggen van de arbeidsovereenkomst aan voorbij was gegaan dat de werknemer
binnen de groep anciënniteit had opgebouwd, een omstandigheid vormde die in
aanmerking moest worden genomen bij de beoordeling van de kennelijke onredelijk207
heid van het ontslag. De kantonrechter te Nijmegen hield bij de berekening van de
ontbindingsvergoeding rekening met de eerdere arbeidsovereenkomst van de werknemer met een aan de werkgever gelieerde stichting omdat de gedurende deze
arbeidsovereenkomst opgebouwde anciënniteit uitdrukkelijk was opgenomen in de
208
opvolgende arbeidsovereenkomst met de werkgever. De kantonrechter te Wagenin209
gen telde de eerdere arbeidsovereenkomst van de werknemer met een groepsmaatschappij van de werkgever mee bij de berekening van de ontbindingsvergoeding omdat
de werkgever in de motivering van het ontbindingsverzoek ook het functioneren van de
werknemer op basis van deze eerdere arbeidsovereenkomst had betrokken. De kanton210
rechter te Arnhem telde daarentegen uitdrukkelijk niet het arbeidsverleden van de
werknemer bij een groepsmaatschappij van de werkgever mee bij de berekening van de
ontbindingsvergoeding omdat hier naar zijn oordeel sprake was van twee volledig
zelfstandige entiteiten en de werknemer zelf de overstap had gemaakt van de ene naar
211
de andere groepsmaatschappij. Zo ook de kantonrechter te Groningen. De kantonrechter oordeelde dat ook wanneer sprake zou zijn van opvolgend werkgeverschap in de
zin van artikel 7:668a lid 2 BW, dit niet zou meebrengen dat de eerdere arbeidsovereenkomsten van de werknemer met een aan de werkgever gelieerde partij zouden
worden meegenomen bij de berekening van de ontbindingsvergoeding.

205 Ktr. Roermond 19 december 2003, JAR 2004/37, Ktr. Apeldoorn 7 december 2004, JAR 2005/53 en
Ktr. Leeuwarden 16 juni 2011, AR 2011/508 en LJN: BQ8986. Ook de kantonrechter te Eindhoven
telde in zijn beschikking van 15 juni 2005 (JAR 2005/180) alleen de dienstjaren bij de laatste
Rabobank waarbij de werknemer in dienst was geweest mee bij de berekening van de vergoeding
omdat deze Rabobank een zelfstandige rechtspersoon was. Wel kon naar het oordeel van de
kantonrechter in voorkomende gevallen een lange verbondenheid aan de groep tot uitdrukking
worden gebracht in een hogere correctiefactor bij de berekening van een ontslagvergoeding.
206 Ktr. Eindhoven 23 juni 2011, JAR 2011/196.
207 Ktr. Nijmegen 17 april 2012, LJN: BW3233.
208 Vgl. ook Ktr. Amsterdam 13 november 2008, LJN: BG5105.
209 Ktr. Wageningen 6 juli 2012, LJN: BX0577.
210 Ktr. Arnhem 4 augustus 2010, zaaknr. 696788\HA VERZ10-1215\MB/24/AS (n.g.). Besproken door
N.M. Wolters in Sdu Nieuws Arbeidsrecht 2010/553.
211 Ktr. Groningen 1 februari 2010, Prg. 2010, 64.
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Op basis van voormelde rechtspraak kan niet worden gesteld dat rechters bij de
berekening van de ontslagvergoeding snel geneigd zijn rekening te houden met door
212
de werknemer bij andere groepsmaatschappijen opgebouwde dienstjaren. Doorgaans zullen echter afspraken worden gemaakt over het behoud of de afkoop van de
door de werknemer opgebouwde anciënniteit wanneer hij een (opvolgende) arbeids213
overeenkomst aangaat met een andere groepsmaatschappij. Als dat niet is gebeurd,
kunnen naar mijn mening in bepaalde situaties wel gronden bestaan voor het
meenemen van de door de werknemer bij een andere groepsmaatschappij opgebouwde dienstjaren bij de berekening van een ontslagvergoeding. Dat zou aan de
orde kunnen zijn wanneer de werkgever de werknemer niet informeerde over het
(mogelijke) verlies van anciënniteit als gevolg van het door de werknemer aangaan
van een opvolgende arbeidsovereenkomst met een andere groepsmaatschappij en
van de werknemer ook niet mocht worden verwacht dat hij wist dat dit het gevolg
zou (kunnen) zijn van het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een andere
groepsmaatschappij.
6.7

Intra-concern detachering

Omdat de groep geen zelfstandig rechtssubject is, heeft de werknemer geen arbeidsovereenkomst met de groep als geheel, maar met één groepsmaatschappij. Tot nu toe
ging ik uit van de situatie waarin de groepsmaatschappij waarmee de werknemer zich
verbindt – een arbeidsovereenkomst sluit – tevens de rechtspersoon is waarin de
onderneming of activiteit is ondergebracht waarbij de werknemer de arbeid verricht.
Vaak is dat echter niet het geval en zijn alle binnen de groep werkzame werknemers
in dienst van één groepsmaatschappij. Dat kan zo zijn gegroeid omdat in de loop der
tijd ondernemingsactiviteiten werden ingebracht in daartoe nieuw opgerichte
groepsmaatschappijen, terwijl de werknemers die bij deze activiteiten werkzaam
waren in dienst bleven van de ‘oudere’ groepsmaatschappij. Ook werknemers die
nadien werkzaam werden bij deze in afzonderlijke groepsmaatschappijen ondergebrachte activiteiten sloten dan arbeidscontracten met de ‘oudere’ groepsmaatschappij. De in paragraaf 6.2 genoemde organisatorische en bedrijfseconomische motieven
voor groepsvorming droegen bij aan de centralisering van het werkgeverschap
binnen de groep. Niet alleen de uit de arbeidsovereenkomsten voortvloeiende risico’s
en aansprakelijkheden worden zo ‘gekanaliseerd’, maar hiermee wordt tevens bereikt
dat binnen de groep werkzame werknemers onder dezelfde cao vallen, de personeelsadministratie en salarisbetaling centraal geschiedt door de centrale werkgever,
en door haar voordeliger collectieve ziektekosten- en pensioenverzekeringen afgesloten kunnen worden. Vaak vormen deze voordelen ook het motief voor de oprichting van een personeels-BV die als centrale contractuele werkgever van alle bij de

212 Ook uit het hiervoor en in paragraaf 4.8.4 aangehaalde arrest van de Hoge Raad van 10 februari
2012 (HR 10 februari 2012, JAR 2012/72 en RAR 2012, 61) volgt dat het feit dat de werknemer
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aanging met verschillende groepsmaatschappijen, niet
meebrengt dat een groepsmaatschappij als opvolgend werkgever aansprakelijk wordt voor uit de
eerdere arbeidsovereenkomst van de werknemer met haar groepsmaatschappij voortvloeiende
verplichtingen.
213 Vgl. HR 3 september 2010, JAR 2010/252.
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andere groepsmaatschappijen werkzame werknemers gaat fungeren. Naast het
binnen de groep (intra-concern) detacheren van de werknemers en het verrichten
van aan het werkgeverschap verbonden financiële en administratieve verplichtingen,
worden door of vanuit de personeels-BV geen (ondernemings) activiteiten verricht.
Slechts een klein deel van de binnen de groep werkzame werknemers zal, al dan niet
in het kader van zogenoemde ‘management development programs’, achtereenvolgens of tegelijkertijd bij verschillende groepsmaatschappijen gedetacheerd zijn.
De meeste van de door de personeels-BV (of andere centrale werkgever binnen de
groep) intra-concern gedetacheerde werknemers zijn vanaf het moment van hun
indiensttreding bij de personeels-BV permanent en exclusief werkzaam bij één
groepsmaatschappij.
6.7.1

Intra-concern detachering en artikel 7:690 BW

Op grond van artikel 7:691 lid 6 BW zijn de in dit artikel opgenomen bijzondere regels
voor de uitzendovereenkomst niet van toepassing op “uitzendovereenkomsten waarbij de werkgever en de derde in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 24b
van Boek 2 dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in
214
artikel 24a van Boek 2.” Dit betekent dat de intra-concern detacherende groepsmaatschappij geen gebruik kan maken van de bijzondere faciliteiten die in artikel
7:691 BW aan de werkgever binnen een uitzendovereenkomst worden geboden. Uit
215
de memorie van toelichting bij deze bepaling blijkt dat met deze uitsluiting werd
beoogd te voorkomen dat “arbeidsorganisaties” via een eigen uitzendbureau personeel aan de eigen organisatie ter beschikking konden stellen, maar dan met minder
verplichtingen, en werknemers van de ene naar de andere eenheid konden worden
verschoven om zodoende opbouw van rechten te voorkomen. De reden van deze
uitsluiting bestond erin dat de in artikel 7:691 lid 6 BW genoemde arbeidsorganisaties
geen allocatiefunctie vervulden op de arbeidsmarkt en juist die allocatiefunctie de
216
grondslag vormde van de bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst.
Valt intra-concern detachering, hoewel als uitzendovereenkomst expliciet uitgesloten
van de bijzondere regels van de uitzendovereenkomst in artikel 7:691 BW, wel onder
de definitie van artikel 7:690 BW? Een bevestigend antwoord op deze vraag op basis
217
van de redenering van onder meer de Belastingkamer van de Hoge Raad dat intraconcern detachering in artikel 7:691 lid 6 BW als “uitzendovereenkomst” wordt

214 Artikel 1 lid 3 sub c Waadi bevat een bepaling waarmee hetzelfde werd beoogd voor de toepassing
van de Waadi. Zie hierover paragraaf 4.6.
215 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10.
216 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10 en p. 34.
217 Hoge Raad (Belastingkamer) 17 juni 2011, BNB 2011/235. In zijn conclusie voor dit arrest betoogt
A-G Van Ballegooijen op grond van de wetsgeschiedenis bij artikelen 7:690 en 691 BW dat
uitsluitend sprake is van terbeschikkingstelling in het kader van de uitoefening van het beroep
of bedrijf van de werkgever in de zin van artikel 7:690 BW, wanneer die werkgever een
allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. In dit arrest ging het om de vraag of intra-concern
detachering gekwalificeerd kon worden als uitzending in de zin van artikel 7:690 BW bij de
sectorindeling voor de premieheffing werknemersverzekeringen in het kader van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). De Hoge Raad volgde de A-G niet in zijn oordeel.
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uitgesloten van de bijzondere regels van artikel 7:691 BW en (dus) wel als uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW zou kunnen worden gekwalificeerd, acht
ik op basis van de wetsgeschiedenis niet aannemelijk. In paragraaf 4.12.1 wees ik erop
dat met de bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst, waarvoor de definitie van
artikel 7:690 BW als toegangspoort fungeert, niet werd beoogd in één moeite door ook
arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij de terbeschikkingstelling van werknemers niet plaatsvindt in het kader van een door de werkgever op de arbeidsmarkt
vervulde allocatiefunctie van een juridische basis te voorzien. Op basis van de wetssystematiek en de wetsgeschiedenis van artikel 7:690 BW dient de allocatiefunctie
naar mijn mening gelezen te worden in de definitie van artikel 7:690 BW. Als gevolg
hiervan zou niet alleen payrolling, maar ook intra-concern detachering door een
218
personeels-BV niet vallen onder de definitie van artikel 7:690 BW. Dat intra-concern
detachering in artikel 7:691 lid 6 BW expliciet werd uitgesloten van de toepassing van
artikel 7:691 BW kan mijns inziens verklaard worden aan de hand van de omstandigheid dat dit destijds ook al een gangbare praktijk was.
6.7.2

De personeels-BV en het werkgeverschap

Wanneer intra-concern detachering niet als een uitzendovereenkomst in de zin van
artikel 7:690 BW kan worden gekwalificeerd, is de vraag of dan een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW bestaat met de personeels-BV krachtens de met de
werknemer gesloten (schriftelijke) arbeidsovereenkomst. In de literatuur wordt deze
219
vraag zonder veel omhaal bevestigend beantwoord. Verhulp betoogt onder verwijzing naar het hiervoor in paragraaf 6.6.3 besproken Fugro-arrest dat de partij waarmee de overeenkomst is gesloten de werkgever is en dit niet anders is indien de
werkgever deel uitmaakt van een groep. In geval van intra-concern detachering is
de partij waarmee de arbeidsovereenkomst is gesloten de werkgever in de zin van
artikel 7:610 lid 1 BW indien deze in de arbeidsovereenkomst een detacheringsbe220
voegdheid bedong, aldus Verhulp. Volgens de Van der Grinten wijkt een dergelijke
arbeidsovereenkomst weliswaar af van het normale type, maar doet dit aan de
221
rechtsgeldigheid niet af. Mijns inziens verdraagt deze puur contractuele benadering
van het werkgeverschap van de personeels-BV zich niet met het dwingendrechtelijke
218 Zie anders: Grapperhaus, die echter zonder dit te motiveren betoogt dat intra-concern detachering
“wel degelijk” valt onder de definitie van artikel 7:690 BW. F.B.J. Grapperhaus in P.F. van der
Heijden e.a. (red.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Zesde druk, Deventer: Kluwer 2010, aant. 2,
bij inleidende opmerkingen afdeling 11 Titel 10 Boek 7 BW, p. 213.
219 E. Verhulp in P.F. van der Heijden e.a. (red.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, Zesde druk,
Deventer: Kluwer 2010, artikel 7:610 BW aant. 2, p. 6.
220 W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer:
Kluwer 2011 p. 13.
221 Ook Verburg en Bartman en Dorresteijn gaan ervan uit dat de intra-concern detacherende
groepsmaatschappij de werkgever van de werknemer is in de zin van Titel 10 Boek 7 BW. Zie
L.G. Verburg, Het werkgeversbegrip in concernverband: transparantie gezocht, ArbeidsRecht
2001/1; Concernwerkgeverschap, in Concernverhoudingen. Voordrachten en discussieverslag
van het gelijknamige congres op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2001. Serie vanwege het
Van der Heijden Instituut te Nijmegen deel 69, Deventer: Kluwer 2002, p. 48 en Concernwerkgeverschap, in: Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing (liber amicorum A.T.J.M. Jacobs),
Zutphen: Uitgeverij Paris 2011 en S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer:
Kluwer 2009, p. 157.
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karakter van artikel 7:610 lid 1 BW. Dat de personeels-BV en de intra-concern
gedetacheerde werknemer zich in een schriftelijke ‘arbeidsovereenkomst’ met elkaar
verbonden, ook wanneer de werknemer hiermee goed geïnformeerd instemde, kan
naar mijn mening op zichzelf niet voldoende zijn om de personeels-BV te kwalificeren
als de werkgever voor de toepassing van Titel 10 Boek 7 BW. Als hiervoor door mij
betoogd in paragraaf 2.6 meen ik dat bij de kwalificatie van de werkgever eenzelfde
betekenis toekomt aan wat partijen in werkelijkheid hebben beoogd als bij de
kwalificatie van de arbeidsovereenkomst in situaties waarin tegen beloning arbeid
wordt verricht, maar partijen hun rechtsverhouding niet als arbeidsovereenkomst
betitelden. Dan zou ook bij de kwalificatie van de personeels-BV als de werkgever op de
voet van de in paragraaf 2.3.4 besproken kwalificatie-arresten moeten worden beoordeeld of de rol van de personeels-BV bij de totstandkoming en de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst voldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis heeft. Naar
mijn mening geeft de economische realiteit van de groep voldoende zelfstandige en
inhoudelijke betekenis aan het werkgeverschap van de personeels-BV om haar te
kunnen kwalificeren als werkgever van de intra-concern gedetacheerde werknemer.
Dat de aanvaarding van het werkgeverschap van de personeels-BV als gevolg van
groepsvorming in het verleden niet zonder slag of stoot werd aangenomen, wordt op
treffende wijze geïllustreerd met de discussie tussen Naber en Van der Grinten uit
222
223
1986 in De NV. Naber betoogde dat bij intra-concern detachering geen sprake
kan zijn van werkgeverschap ex artikel 7:610 lid 1 BW van de personeels-BV omdat in
dit geval, al dan niet op grond van een derdenbeding, een arbeidsovereenkomst tot
stand kwam met de groepsmaatschappij waarbij en onder wier gezag de werknemer
werkzaam werd. Van werkgeverschap ex artikel 7:610 lid 1 BW op grond van delegatie
224
van werkgeversgezag van de personeels-BV kon volgens Naber evenmin sprake
zijn omdat het uitoefenen van gezagsbevoegdheid zijns inziens rechtstreeks was
225
gekoppeld aan het verrichten van arbeid en als zodanig niet overdraagbaar is.
226
Volgens Van der Grinten miskende Naber met zijn betoog de gecompliceerdheid
van het “ondernemingsgebeuren.” Het burgerlijk recht moest volgens Van der
Grinten niet voorbijgaan aan de economische realiteit van de groep. Niet alleen in

222 H. Naber, Onduidelijke arbeidsverhoudingen in ondernemingsland, De NV 1986/3, p. 95.
223 Naber duidde intra-concern detachering aan als de “Amro-constructie” omdat, zoals hij stelde,
“met name bij de Amrobank door de hoofdzetel in Amsterdam arbeidsovereenkomsten worden
aangegaan met werknemers die niet bij de bank werkzaam zullen zijn maar bij dochterondernemingen met rechtspersoonlijkheid.” H. Naber, Onduidelijke arbeidsverhoudingen in ondernemingsland, De NV 1986/3, p. 94. Inmiddels is intra-concern detachering zeer gebruikelijk
geworden en allang niet meer beperkt tot grote groepen als ABN-AMRO.
224 Op de voet van de in paragraaf 2.3.5 en paragraaf 4.3 besproken arresten van de Hoge Raad, waarin
werd geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst kon bestaan tussen uitzendbureau en uitzendkracht of uitlener en uitgeleende werknemer op grond van de delegatie van het werkgeversgezag
door het uitzendbureau of de uitlener aan de inlener.
225 Zie ook H. Naber, Is het gezag van de werkgever overdraagbaar?, NJB 28 januari 1984, nr. 4,
p. 106-111.
226 W.C.L. van der Grinten, Naschrift bij H. Naber, Onduidelijke arbeidsverhoudingen in ondernemingsland, De NV 1986/3, p. 97/98.
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het vennootschapsrecht, maar ook in het arbeidsovereenkomstenrecht moest worden
227
erkend dat werkgevers in groepsverband opereren. In die gedachte kan volgens
Van der Grinten de omstandigheid dat de werkgever onderdeel uitmaakt van een
groep leiden tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten die enigszins afwijken van
de gebruikelijke enkelvoudige arbeidsovereenkomst. Van der Grinten achtte het op
die grond volstrekt aanvaardbaar dat, wanneer de werknemer gaat werken bij een
deel van een groep uitmakende ondernemingsactiviteit, de juridische werkgever een
andere groepsmaatschappij is en ten behoeve van die feitelijke werkgever arbeidsprestaties worden bedongen. In dit geval is geen sprake van een derdenbeding, maar
van een beding ten behoeve van de groep waarvan de juridische werkgever deel
uitmaakt, aldus Van der Grinten. Ik kan mij goed vinden in deze redenering van
Van der Grinten. Mijns inziens geeft de economische realiteit van de groep werkelijke
betekenis aan het werkgeverschap van de personeels-BV. Dat ondernemers in groepsverband opereren (onder meer) om aansprakelijkheden te beperken en risico’s te
spreiden, wordt geoorloofd en zelfs wenselijk geacht. Daardoor kunnen ondernemingsactiviteiten worden ontplooid die anders niet mogelijk of haalbaar zouden zijn
geweest. De toedeling van het werkgeverschap van de bij de groep werkzame
werknemers aan één groepsmaatschappij is hiervan een logische consequentie.
6.7.3

Intra-concern detachering en werkgeverschap in de rechtspraak
228

Ook in de rechtspraak wordt bij de duiding van de werkgever ex artikel 7:610 lid 1
BW van de intra-concern gedetacheerde werknemer bijna automatisch aangeknoopt
229
bij de in het (schriftelijke) arbeidscontract genoemde werkgever. Slechts wanneer
geen schriftelijke arbeidsovereenkomst werd gesloten, of uit de schriftelijke arbeidsovereenkomst niet blijkt welke groepsmaatschappij de werkgever is, bestaat de kans
dat de rechter oordeelt dat de groepsmaatschappij waarbij de werknemer feitelijk

227 Ook Van Maanen meende dat het door werkgevers in groepsverband opereren betrokken moest
worden bij de rechtsvinding op het gebied van het werkgeverschap binnen de groep. Dat zou dan
volgens Van Maanen kunnen leiden tot een rechtsontwikkeling, gericht op aanpassing van het
recht aan het nieuwe maatschappelijke verschijnsel van werkgeverschap binnen een groep. C.J.J.
van Maanen, Concern-verhoudingen en individuele arbeidsovereenkomst, De NV 1978/9,
p. 157-164.
228 Zie o.a. HR 28 september 1984, RvdW 1984, 159, HR 3 januari 1986 n.g. (dit arrest werd door M.G.
Rood besproken in TVVS 1986/4, p. 96/97), Ktr. Rotterdam 5 juli 1994, JAR 1994/220, Rechtbank
Utrecht 8 januari 1997, JAR 1997/35, Pres. Rb. Utrecht 13 oktober 1998, JAR 1998/248 (Hoewel in
deze uitspraak de werknemer de arbeidsovereenkomst met de groepsmaatschappij die hem intraconcern ging detacheren in dit geval niet ondertekende, oordeelde de President dat toch sprake
was van een arbeidsovereenkomst omdat deze groepsmaatschappij het loon van de werknemer
betaalde en voorzag in de deelname aan VUT-opbouw en spaarloonregeling.), Pres. Rb.
’s-Gravenhage 22 december 1999, JAR 2000/27, Ktr. Utrecht 29 december 2004, JAR 2004/92, HR
9 juni 2006, BNB 2006/285 m.nt. Kavelaars, HR 11 juli 2008, JAR 2008/203, Hof Amsterdam 8 juni
2009, JAR 2009/180 en HR 8 oktober 2010, JAR 2010/277.
229 Vgl. A.A.H. van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers: een onderzoek naar de interactie
tussen arbeidsrecht, EG-recht en IPR aan de hand van de Detacheringsrichtlijn (diss. Amsterdam
UvA), Den Haag: Sdu Uitgevers 2000, p. 425.
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werkzaam is, de werkgever is in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW. In deze laatste
situatie is het rechtsvermoeden van artikel 7:610a BW niet van nut omdat niet de
vraag is óf sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar welke groepsmaatschappij
de werkgever is. Artikel 7:610a BW bevat een weerlegbaar rechtsvermoeden waarmee
de werknemer tegemoet wordt gekomen in zijn bewijspositie ter zake van het
bestaan van een arbeidsovereenkomst en niet ter zake van het aanwijzen van degene
die als werkgever partij is bij de arbeidsovereenkomst.
Mij is geen jurisprudentie bekend waarin werd ingegaan op vraag of verenigbaar is
met artikel 7:610 lid 1 BW dat bij intra-concern detachering de personeels-BV
fungeert als de werkgever van de bij en onder het gezag van de andere groepsmaatschappij(en) werkzame werknemers. Anders dan voor 1999 het geval was bij het
werkgeverschap van de uitlener of het uitzendbureau bij in- en uitlening en uitzending, wordt de contractuele toedeling van het werkgeverschap aan een personeelsBV, zonder dat daarbij juridische kanttekeningen worden geplaatst, aanvaard in de
rechtspraak. Ook in het kader van de toepassing van de artikelen 7:662 e.v. BW inzake
overgang van onderneming wordt telkens uitgegaan van het werkgeverschap in de
zin van artikel 7:610 lid 1 BW van de personeels-BV wanneer de vraag aan de orde was
of de intra-concern gedetacheerde werknemer overging bij de overgang van de
231
onderneming van de groepsmaatschappij waarbij hij feitelijk werkzaam was. In
232
de Heidemij-uitspraak uit 1982 overwoog de President van de Rechtbank Arnhem
dat de intra-concern gedetacheerde werknemer een arbeidsovereenkomst had
met de personeels-BV. Delegatie van instructiebevoegdheid bracht naar het oordeel
van de President nog niet mee dat de groepsmaatschappij waarbij de werknemer
feitelijk arbeid verrichtte, de werkgever was in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW. Ook
de kantonrechter te Utrecht ging in zijn van de Heidemij-uitspraak afwijkende vonnis

230 Zie bijvoorbeeld Ktr. Amsterdam 10 oktober 2002, JAR 2002/266. De kantonrechter te Zaandam
nam echter ook in een dergelijke situatie een arbeidsovereenkomst met de personeels-BV aan (Ktr.
Zaandam 12 mei 2011, LJN: BQ4250 en Prg. 2011, 199). Jacobs heeft in 1994 gepleit voor het
opnemen van een bepaling van regelend recht in Titel 10 Boek 7 BW op grond waarvan “tenzij de
overeenkomst anders bepaalt (…) onder werkgever mede (werden) verstaan alle (rechts)personen
waarmee de werkgever verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b NBW.” A.T.J.M. Jacobs,
De arbeidsovereenkomst in het NBW, NJB 2 september 1994, nr. 30, p. 1044. Van Lent meent dat de
fictie dat de gehele groep als werkgever kan worden aangemerkt uitsluitend dient te zijn
voorbehouden aan degenen die gedurende hun loopbaan in het belang en op verzoek van de
groep voor meerdere groepsonderdelen werkzaam zijn geweest. C.M.E.P. van Lent, Internationale
intra-concernmobiliteit (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2000, p. 345. Al in 1978 betoogde Van
Maanen dat wanneer in de schriftelijke arbeidsovereenkomst niet een bepaalde groepsmaatschappij was aangewezen als werkgever, de intra-concern gedetacheerde werknemer op grond
van het leerstuk van de toerekenbare schijn (artikel 3:35 jo 3:61 lid 2 BW) zou kunnen stellen dat
de groepsmaatschappij waarbij hij werkzaam was de schijn wekte en bestendigde zijn werkgever
te zijn. Op die grond zou de werknemer deze groepsmaatschappij dan kunnen aanspreken op uit
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. C.J.J. van Maanen, Concern-verhoudingen
en individuele arbeidsovereenkomst, De NV 1978/9, p. 157-164.
231 De toepassing van de artikelen 7:662 e.v. BW op de intra-concern gedetacheerde werknemer
kwam aan de orde in paragraaf 5.10 van het vorige hoofdstuk.
232 Pres. Rb. Arnhem 29 oktober 1982, NJ 1982, 619.

277

6.7.3

Werkgeverschap en groepslidmaatschap

van 15 maart 2006 in de Albron-zaak uit van het werkgeverschap in de zin van artikel
233
7:610 lid 1 BW van de intra-concern detacherende groepsmaatschappij.
Hoewel in de rechtspraak altijd een arbeidsovereenkomst met de intra-concern
detacherende groepsmaatschappij wordt aangenomen mits daarover duidelijke contractuele afspraken met de werknemer werden gemaakt, werd in de lagere jurisprudentie enkele malen geoordeeld dat de groepsmaatschappij waarbij de werknemer
gedetacheerd was als medewerkgever moest worden aangemerkt en zij als zodanig
jegens de intra-concern gedetacheerde werknemer medeaansprakelijk was voor uit
234
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
In deze uitspraken oordeelden de rechters dat de groepsmaatschappij waarbij de werknemer feitelijk
werkzaam was als medewerkgever, medeaansprakelijk was voor uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen op grond van de verwevenheid van deze
groepsmaatschappij met de groepsmaatschappij waarmee de werknemer een ar235
beidsovereenkomst had gesloten. Een rechtsgrond voor deze medeaansprakelijkheid op grond van medewerkgeverschap wordt in deze uitspraken niet gegeven.
Vereenzelviging van groepsmaatschappijen was in deze uitspraken niet aan de orde
omdat niet voorbij werd gegaan aan het identiteitsverschil tussen de groepsmaatschappijen. Ook berustte de medeaansprakelijkheid niet op een onrechtmatige daad.
Mijns inziens kan het in deze uitspraken aangenomen medewerkgeverschap, op
grond waarvan aansprakelijkheid voor uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen werd toegerekend aan de groepsmaatschappij waarbij de werknemer
feitelijk werkzaam was, worden aangemerkt als een vorm van vereenzelviging. Dat
deze rechters hiertoe overgingen ondanks de door de werknemers met de intraconcern detacherende groepsmaatschappij gesloten arbeidsovereenkomsten, kan
mijns inziens zeer wel in verband worden gebracht met de omstandigheid dat
het hier ging om de toerekening van aansprakelijkheid voor uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen. De laatste mij bekende uitspraak waarin de
rechter oordeelde dat op grond van een dergelijk medewerkgeverschap sprake
was van medeaansprakelijkheid binnen de groep dateert echter alweer uit 1993.
236
In de enige mij bekende uitspraak van recentere datum, waarin in een vergelijkbare
237
situatie werd geoordeeld dat op grond van onderlinge verwevenheid een andere
rechtspersoon naast de werkgever aansprakelijk was tegenover de werknemer,

233 Ktr. Utrecht 15 maart 2006, JAR 2006/80.
234 Rb. Haarlem 21 december 1982, Prg. 1983, 1925, Ktr. ’s-Gravenhage 8 september 1992, Prg. 1992,
3744 en Ktr. Utrecht 30 maart 1993, Prg. 1993, 3985.
235 Zie over deze uitspraken ook H.C. Bijleveld, Wie is de werkgever binnen het concern?, ArbeidsRecht 2005/4.
236 Rb. Middelburg 22 juni 2011, LJN: BR3763.
237 De in dit vonnis naar het oordeel van de Rechtbank Middelburg onderling verweven rechtspersonen behoorden niet tot dezelfde groep, maar werden opgericht door dezelfde persoon die in
eerste instantie ook als bestuurder van beide rechtspersonen fungeerde. Later fungeerde deze
persoon alleen nog als bestuurder van de rechtspersoon waarbij de werknemer door de andere
rechtspersoon werd gedetacheerd.
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baseerde de rechter deze aansprakelijkheid op het onrechtmatig handelen van de
238
bestuurder van deze andere rechtspersoon. In deze zaak had het er alle schijn van
dat sprake was van misbruik van rechtspersoonlijkheid omdat de detachering van de
werknemer bij een andere door dezelfde persoon gecontroleerde rechtspersoon
uitsluitend plaatsvond ter omzeiling van arbeidsrechtelijke bescherming van en
aansprakelijkheid jegens de werknemer.
Een verklaring voor een terughoudende(r) opstelling van de rechter bij het aannemen
van aansprakelijkheid op grond van het medewerkgeverschap van de groepsmaatschappij waarbij de werknemer intra-concern gedetacheerd is, vormen allereerst de
hiervoor in paragraaf 6.6.3 besproken overwegingen van de Hoge Raad in de Rainbowen Fugro-arresten uit 2000. Een tweede verklaring kan mijns inziens worden gevonden
in de overwegingen van de Hoge Raad in het in paragraaf 2.3.5 besproken arrest ABN
239
AMRO/Malhi uit 2002. In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat voor het ontstaan
van een arbeidsovereenkomst tussen een uitzendkracht en de inlener waarbij
deze langdurig werd tewerkgesteld beslissend is of zij zich op enig moment met
elkaar hebben verbonden. De inlener kan het uitzendbureau niet geruisloos vervangen
als werkgever van de uitzendkracht. Omdat bij intra-concern detachering de personeels-BV wordt aangemerkt als de werkgever van de intra-concern gedetacheerde
werknemer en deze werknemer zich niet op enig moment verbindt met de groepsmaatschappij waarbij hij feitelijk werkzaam is, staan deze overwegingen er eveneens
aan in de weg dat deze groepsmaatschappij wordt aangemerkt als medewerkgever van
de werknemer (als dat al mogelijk zou zijn op grond van artikel 7:610 lid 1 BW).
6.7.4

Toerekening van werkgeverschap bij intra-concern detachering

Omdat intra-concern detachering mijns inziens niet kan worden gekwalificeerd als
uitzending ex artikel 7:690 BW kan de intra-concern gedetacheerde werknemer de
groepsmaatschappij waarbij hij gedetacheerd is niet aanspreken voor het minimumloon op grond van artikel 7:692 BW. Ten aanzien van intra-concern detachering is in
artikel 7:691 lid 6 BW expliciet bepaald dat het in dit artikel neergelegde verlichte
regime bij uitzending niet van toepassing is bij intra-concern detachering. Daardoor is
de ketenregeling van artikel 7:668a BW direct van toepassing en kan met de intraconcern gedetacheerde werknemer geen uitzendbeding worden overeengekomen.
240
Ook de Waadi is niet van toepassing bij intra-concern detachering. Zoals reeds aan
de orde kwam in paragraaf 4.6 wordt de groep voor de toepassing van de Waadi

238 De Rechtbank overwoog dat deze bestuurder, in de hoedanigheid van bestuurder van de rechtspersoon waarbij de werknemer gedetacheerd was, had meegewerkt aan de totstandkoming van
een beëindigingsovereenkomst waarvan hij wist of had moeten weten dat de contractuele
werkgever die niet na zou kunnen komen.
239 HR 5 april 2002, NJ 2003, 124 m.nt. Heerma van Voss en JAR 2002/100 (ABN AMRO Bank N.V./
Malhi).
240 Artikel 1 lid 3 sub c Waadi.
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gezien als één werkgever. Overigens zou het van toepassing zijn van de Waadi in
geval van de in deze paragraaf besproken intra-concern detachering door een speciaal
daartoe in stand gehouden personeels-BV mijns inziens in de praktijk weinig relevant
zijn omdat de bij de groepsmaatschappijen werkzame werknemers dan allen in dienst
zijn van een personeels-BV. In deze situatie zou geen sprake zijn van werknemers
werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever in de
zin van de Waadi.
Evenals bij uitzending in de zin van artikel 7:690 BW bestaat tussen de intra-concern
gedetacheerde werknemer en de groepsmaatschappij waarbij hij is gedetacheerd
geen rechtsverhouding, maar is slechts sprake van een feitelijke relatie. De in hoofdstuk 4 besproken aansprakelijkheid van de inlener op grond van artikel 7:658 lid 4 BW
geldt eveneens voor de groepsmaatschappij waarbij de intra-concern gedetacheerde
werknemer de arbeid verricht. Wel moet dan sprake zijn van werkzaamheden die de
intra-concern gedetacheerde verricht in de uitoefening van het beroep of bedrijf van
de groepsmaatschappij waarbij hij de werkzaamheden verricht. In geval van intraconcern detachering door een personeels-BV zullen de personeels-BV en de groepsmaatschappij waarbij de werknemer feitelijk werkzaam is, altijd hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de in artikel 7:658 BW neergelegde zorgverplichting van de werkgever op
grond van respectievelijk het tweede en het vierde lid van dat artikel. Door de personeels-BV worden geen andere (ondernemings)activiteiten uitgeoefend en de groepsmaatschappij waarbij de werknemer feitelijk werkzaam is, heeft zelf geen werknemers
in dienst. Dan is bijna altijd gegeven dat sprake is van een in de uitoefening van het
beroep of bedrijf van de inlenende groepsmaatschappij verrichten van werkzaamheden.
Dat zou anders kunnen zijn wanneer de werknemers niet intra-concern worden
gedetacheerd door een personeels-BV en de activiteiten van de verschillende groeps242
maatschappijen volledig op zichzelf staan en geen onderling verband hebben.
Bij de overgang van de onderneming van de groepsmaatschappij waarbij de intraconcern gedetacheerde werknemer permanent is tewerkgesteld, gaat de arbeidsover243
eenkomst van deze werknemer van rechtswege mee over.
Hoewel tussen de
intra-concern gedetacheerde werknemer en de groepsmaatschappij waarbij hij is
tewerkgesteld geen rechtsverhouding bestaat, gaat de arbeidsovereenkomst van
244
deze werknemer naar het oordeel van het Hof van Justitie in het Albron-arrest op
grond van de tussen hen bestaande “arbeidsbetrekking” in de zin van artikel 3 lid 1 van

241 In paragraaf 4.6 heb ik erop gewezen dat de tekst van artikel 1 lid 3 sub c Waadi niet de daarmee
beoogde lading dekt en een letterlijke uitleg van dit artikel zou kunnen leiden tot het van toepassing
zijn van de Waadi op de in deze paragraaf besproken intra-concern detachering door een personeels-BV.
242 Als – hypothetisch – voorbeeld noem ik de situatie waarin een advocatenkantoor en een bouwbedrijf elk zijn ondergebracht in dochtermaatschappijen van dezelfde moedermaatschappij en de
werknemers van het bouwbedrijf het advocatenkantoor renoveren. De renovatiewerkzaamheden
zijn geen werkzaamheden in de uitoefening van het beroep of bedrijf van het advocatenkantoor
waardoor de zorgplicht en aansprakelijkheid van artikel 7:658 niet voor het advocatenkantoor
zullen gelden op grond van artikel 7:658 lid 4 BW.
243 Zie hierover paragraaf 5.10.
244 HvJ EU 21 oktober 2010, NJ 2010, 576 m.nt. Mok en JAR 2010/298 (Albron/FNV en Roest).
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de Richtlijn overgang van onderneming van rechtswege over. Het Hof Amsterdam heeft
het oordeel van het Hof van Justitie zo uitgelegd dat onder werkgever in artikel 7:663
BW zowel de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW als de groepsmaatschappij waarbij hij
is tewerkgesteld kan worden verstaan.
Als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet is de
groepsmaatschappij waarbij de werknemer is gedetacheerd verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de naleving van de op basis van die wetten geldende voorschriften
245
op het gebied van de veiligheid en het welzijn van deze werknemer. Bovendien is
deze groepsmaatschappij als werkgever in de zin van de WAV, naast de personeels-BV,
verantwoordelijk voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een bij
haar intra-concern gedetacheerde derdelander en kan deze derdelander de groepsmaatschappij aanspreken voor het in de WAV genoemde loon wanneer de personeels246
BV niet betaalt.
In paragraaf 4.10.1 kwam reeds aan de orde dat op grond van artikel 1 lid 3 sub a WOR
alleen de uitzendwerknemer ex artikel 7:690 BW in aanmerking komt voor medezeggenschap in de onderneming van de inlener, waardoor onder andere de intraconcern gedetacheerde werknemer geen medezeggenschapsrechten zou hebben
in de onderneming van de groepsmaatschappij waarbij hij gedetacheerd is. Omdat
met de uitbreiding van de personele werkingssfeer van de WOR in artikel 1 lid 3
247
uitdrukkelijk
werd beoogd intra-concern gedetacheerde werknemers eveneens
medezeggenschapsrechten te geven in de onderneming van de groepsmaatschappij
waarbij zij gedetacheerd zijn, meen ik dat in artikel 1 lid 3 sub a WOR de verwijzing
248
249
naar artikel 7:690 BW zou moeten worden geschrapt.
Vink en Van het Kaar
vinden er veel voor te zeggen de 24 maanden-voorwaarde van artikel 1 lid 3 sub a
WOR niet te laten gelden bij payrolling omdat payrollwerknemers worden geworven
door de onderneming waarin zij feitelijk werkzaam zijn, maar formeel in dienst zijn
van het payrollbedrijf. Mijns inziens zouden binnen deze gedachte ook intra-concern
gedetacheerde werknemers die permanent tewerkgesteld zijn bij één groepsmaatschappij direct, en niet pas na 24 maanden, als werkzaam in de onderneming van de
groepsmaatschappij moeten worden aangemerkt voor de toepassing van de WOR.
6.8

Conclusie

Aansprakelijkheidsbeperking vormt voor ondernemers de belangrijkste reden om de
onderneming vanuit een kapitaalvennootschap te exploiteren. Door ondernemingen
of delen van ondernemingen onder te brengen in verschillende rechtspersonen,
wordt een verdere aansprakelijkheidsbeperking bewerkstelligd omdat op die manier
ondernemingsrisico’s worden verspreid over verschillende rechtspersonen. Die

245
246
247
248
249

Zie paragraaf 3.2.1 en 3.2.2.
Zie hierover paragraaf 3.3.1.
Kamerstukken II 1995/1996, 24 615, nr. 3, p. 37.
Zie ook paragraaf 4.10.1.
F.W.H. Vink en R.H. van het Kaar, Inzicht in de ondernemingsraad, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011,
23e druk, p. 36.
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rechtspersonen vormen een groep wanneer een meerderheid van de aandelen in de
rechtspersonen worden gehouden door één moeder- of (sub)holding)maatschappij.
Wanneer de werkgever als rechtspersoon deel uitmaakt van een groep, heeft de
moedermaatschappij als aandeelhouder en vaak ook als bestuurder zeggenschap over
de bedrijfsvoering van de werkgever. De moedermaatschappij kan in die hoedanigheid invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de werkgever en daarmee op
de nakoming door de werkgever van uit de arbeidsovereenkomsten voortvloeiende
verplichtingen. Omdat elke groepsmaatschappij als zelfstandig rechtssubject
drager is van eigen rechten en plichten, brengt deze invloed niet mee dat de
moedermaatschappij naast de werkgever kan worden aangesproken voor uit de
arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. In bepaalde situaties kan het
groepslidmaatschap van de werkgever echter meebrengen dat de moeder- of een
andere groepsmaatschappij (mede)aansprakelijk is voor de uit de arbeidsovereenkomst van de werknemer voortvloeiende verplichtingen. In dat geval is sprake van
pluraliteit van aansprakelijkheid op basis van schuldeisers en contractspartijen
beschermende bepalingen in Boek 2 BW.
In Boek 2 BW zijn vrijstellingen opgenomen op het gebied van de inrichting, controle
en openbaarmaking van de jaarrekening en het jaarverslag van een groepsmaatschappij, en van de beschrijving en de controle van de waarde van de inbreng in
natura bij de oprichting van een groepsmaatschappij. Ter compensatie van het
verminderde zicht van schuldeisers en contractspartijen van een van deze controleen openbaarmakingsverplichtingen vrijgestelde groepsmaatschappij op de financiële
positie van hun wederpartij, is aan gebruikmaking van deze vrijstellingen de voorwaarde verbonden dat de moedermaatschappij aansprakelijkheid aanvaardt jegens
schuldeisers en contractspartijen van haar vrijgestelde groepsmaatschappij. In de
weinige (lagere) rechtspraak waarin een beroep door werknemers op deze op grond
van Boek 2 BW verplichte aansprakelijkheid centraal stond, ging het telkens om een
beroep op de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij op grond van een door
haar gedeponeerde 403-verklaring. In die gevallen legde de rechter de omvang en
reikwijdte van de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij op grond van haar
403-verklaring ruim uit. In elke uitspraak werd dit echter op een andere en soms ook
weinig consistente wijze gemotiveerd. Dat het hier ging om vorderingen van werknemers en niet van gewone handelscrediteuren speelde nimmer expliciet een rol in de
motivering, maar droeg mijns inziens wel bij aan de door deze rechters gehanteerde
ruime uitleg. Zo werd een op grond van artikel 7:685 lid 8 BW aan de werknemer
toegekende ontbindingsvergoeding telkens geacht te vallen onder het bereik van de
door de moedermaatschappij gedeponeerde 403-verklaring. Dat het hier niet gaat om
een uit de beëindiging van arbeidsovereenkomst voortvloeiende schadevergoeding,
maar om een vergoeding die naar billijkheid wordt vastgesteld door de kantonrechter
waardoor deze strikt genomen niet onder het bereik van de 403-verklaring zou vallen,
kwam zelfs niet aan de orde in de overwegingen van deze rechters.
Waar de voormelde pluraliteit van aansprakelijkheid in groepsverhoudingen een gevolg
is van de keuze van de groepsmaatschappij gebruik te gaan maken van vrijstellingen
van in Boek 2 BW neergelegde kapitaalbescherming- of openbaarmakingsvoorschriften,
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kan tevens sprake zijn van onvrijwillige pluraliteit van aansprakelijkheid in groepsverhoudingen. De moedermaatschappij is dan op grond van de wijze waarop zij ge- of
misbruik maakt van haar zeggenschap over de bedrijfsvoering van haar nietnakomende groepsmaatschappij aansprakelijk jegens een schuldeiser of contractspartij
van deze groepsmaatschappij. Een dergelijke doorbraak van aansprakelijkheid in
groepsverhoudingen kan worden bewerkstelligd door het handelen van de moedermaatschappij aan te merken als een onrechtmatige daad jegens de schuldeiser of
contractspartij van haar groepsmaatschappij of door verschillende groepsmaatschappijen met elkaar te vereenzelvigen. Dat groepsmaatschappijen tot een samenhangend
geheel van rechtspersonen horen en/of onderling nauw met elkaar verweven zijn,
brengt op zichzelf niet mee dat de ene groepsmaatschappij aansprakelijk is jegens
schuldeisers of contractspartijen van een andere groepsmaatschappij en evenmin dat
zij in dat kader met elkaar kunnen worden vereenzelvigd. De Hoge Raad beschouwt
vereenzelviging van rechtspersonen als een vorm van redres die slechts in uitzonderlijke gevallen toelaatbaar is. Dat is slechts dan aan de orde wanneer het door de
schuldeiser of contractspartij van de groepsmaatschappij geleden nadeel niet zou
kunnen worden gecompenseerd met schadeaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. In situaties waarin binnen de groep misbruik wordt gemaakt van het
identiteitsverschil tussen de verschillende groepsmaatschappijen, moet dit misbruik
naar het oordeel van de Hoge Raad in beginsel worden aangemerkt als een onrechtmatige daad die verplicht tot het door de betrokken (rechts)personen – de moedermaatschappij en/of de bestuurders van de moedermaatschappij – vergoeden van de
schade die door het misbruik aan derden wordt toegebracht.
Bij een beroep op vereenzelviging van groepsmaatschappijen gelden voor werknemers dezelfde voorwaarden als voor andere schuldeisers en contractspartijen. Daardoor zal een doorbraak van aansprakelijkheid in groepsverhoudingen vrijwel altijd
uitsluitend kunnen worden gebaseerd op een onrechtmatige daad van de moedermaatschappij jegens de schuldeiser of contractspartij van de groepsmaatschappij.
Voor een succesvol beroep op aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad
van de moedermaatschappij is niet voldoende dat sprake is van een sterke onderlinge
verwevenheid van de groepsmaatschappijen. De moedermaatschappij moet als aandeelhouder en/of bestuurder grote invloed hebben op de bedrijfsvoering van die
groepsmaatschappij én haar moet tevens een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt van de niet-nakoming door haar groepsmaatschappij. De Hoge Raad heeft zich
nog niet uitgelaten over specifieke omstandigheden of situaties waarin de moedermaatschappij jegens werknemers van haar groepsmaatschappij aansprakelijk kan zijn
op grond van onrechtmatige daad. In de lagere rechtspraak waarin een beroep door
een werknemer van een groepsmaatschappij op de aansprakelijkheid op grond van
onrechtmatige daad van de moedermaatschappij aan de orde was, beoordeelde de
rechter dit op dezelfde wijze als wanneer door een gewone handelscrediteur een
beroep zou zijn gedaan op deze aansprakelijkheid. De Nacap-zaak vormt in dit opzicht
een uitzondering. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen en het Hof
Leeuwarden baseren hier de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van
de moedermaatschappij jegens de werknemers van haar groepsmaatschappijen op
haar intensieve bemoeienis met de bedrijfsvoering van deze groepsmaatschappijen.
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Zij oordelen niet dat de moedermaatschappij een ernstig verwijt kan worden gemaakt
van de niet-nakoming door de groepsmaatschappij, maar dat zij haar verantwoordelijkheid jegens de werknemers van de groepsmaatschappij voor de arbeidsrechtelijke
gevolgen van haar intensieve bemoeienis met deze groepsmaatschappij niet nakwam.
Hier is mijns inziens sprake van een vorm van toerekening van (werkgevers)aansprakelijkheid in groepsverhoudingen.
Toerekening van arbeidsrechtelijke verplichtingen in groepsverhoudingen komt ook
voor buiten de sfeer van doorbraak van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. In dat geval worden consequenties verbonden aan het groepslidmaatschap van de werkgever in of bij de toepassing van arbeidsrechtelijke wet- en
regelgeving. Dit geschiedt op grond van (beleid bij de uitvoering van) arbeidsrechtelijke regelgeving zelf en op grond van de redelijkheid en billijkheid, of op grond
van een redelijke wetstoepassing wanneer de rechter dit gerechtvaardigd acht. Het
gaat hierbij om de mogelijkheid een proeftijd af te spreken met een werknemer die
eerder in dienst is geweest van een andere groepsmaatschappij en om het aangaan
van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werknemer die daarvoor in
dienst was van een andere groepsmaatschappij. Voorts worden consequenties verbonden aan het groepslidmaatschap van de werkgever bij de toepassing van voorschriften met betrekking tot het vaststellen van de anciënniteit van de werknemer en
de beoordeling van de herplaatsingsmogelijkheden voor de werknemer (in verband
met een eventueel ontslag). Ten slotte betrekt de rechter in situaties waarin de
werkgever deel uitmaakt van een groep in veel gevallen de financiële situatie van
andere groepsmaatschappijen of van de groep in haar geheel bij de vaststelling van
(de hoogte van) een aan de werknemer toe te kennen ontslagvergoeding. In een enkel
geval betrekt de rechter ook de door de werknemer bij andere groepsmaatschappijen
opgebouwde dienstjaren bij het berekenen van de ontslagvergoeding.
Intra-concern detachering
In de rechtspraak en literatuur wordt vrijwel eensluidend aangenomen dat in geval
van intra-concern detachering door een personeels-BV (of andere centrale werkgever
binnen de groep) een arbeidsovereenkomst bestaat met de groepsmaatschappij waarmee de werknemer zich (contractueel) in een arbeidsovereenkomst verbindt. Omdat
intra-concern detachering geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt kan de
personeels-BV mijns inziens niet op grond van artikel 7:690 BW worden gekwalificeerd
als de werkgever van de intra-concern gedetacheerde werknemer. Tussen de personeels-BV en de intra-concern gedetacheerde werknemer zou dan sprake moeten zijn
van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 lid 1 BW. Ik meen dat de economische
realiteit van de groep voldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis geeft aan het
werkgeverschap van de personeels-BV om haar te kunnen kwalificeren als werkgever
ex artikel 7:610 lid 1 BW van de intra-concern gedetacheerde werknemer. Intraconcern detachering is het gevolg van een maatschappelijke realiteit waarin ondernemingsactiviteiten in groepsverband worden uitgeoefend. Dat ondernemers (onder
meer) in groepsverband opereren om aansprakelijkheden te beperken en risico’s te
spreiden wordt geoorloofd en zelfs wenselijk geacht. Daardoor kunnen ondernemingsactiviteiten worden ontplooid – waardoor werkgelegenheid wordt gecreëerd – die
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anders niet mogelijk of haalbaar zouden zijn geweest. De toedeling van het werkgeverschap van de bij de groep werkzame werknemers aan één groepsmaatschappij
maakt hier deel van uit. De grond voor de arbeidsovereenkomst met de personeels-BV
is dan niet het uit handen geven van het juridische en administratieve werkgeverschap
aan een derde of het creëren van een flexibelere arbeidsverhouding.
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7
Werkgeverschap en fusie en
splitsing

7.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk kwam aan de orde dat de werknemer in Boek 2 BW, als
schuldeiser en contractspartij van een groepsmaatschappij, met medeaansprakelijkheid van de moedermaatschappij wordt beschermd tegen eventuele nadelige gevolgen
van het door de groepsmaatschappij gebruik maken van een groepsvrijstelling. Van een
dergelijke vennootschapsrechtelijke pluraliteit van aansprakelijkheid op grond van
Boek 2 BW is eveneens sprake bij fusie of splitsing. De grond hiervoor vormt dan niet
het verminderde inzicht in de financiële positie van de groepsmaatschappij, maar de
omstandigheid dat schuldeisers en contractspartijen van een bij een fusie of splitsing
betrokken wederpartij, zonder dat zij daarop invloed kunnen uitoefenen, te maken
krijgen met een wederpartij met een ingrijpend gewijzigde vermogenspositie.
In artikel 2:308 BW wordt aan naar Nederlands recht opgerichte (formele) verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen, NV’s en BV’s
de mogelijkheid gegeven een structuurwijziging door te voeren met behulp van de in
1
Titel 7 Boek 2 BW geregelde procedures van juridische fusie en splitsing. Het resultaat
van juridische fusie is precies het tegenovergestelde van dat van juridische splitsing.
Waar bij juridische fusie de vermogens van twee of meer rechtspersonen onder
algemene titel samensmelten, gaat bij een juridische (af)splitsing (het) vermogen
van een rechtspersoon onder algemene titel over op één of meer andere rechtspersonen. Als gevolg van de juridische fusie gaat de rechtspersoon waarmee de
werknemer de arbeidsovereenkomst aanging op in een nieuwe of andere bestaande
rechtspersoon. Bij juridische (af)splitsing gaat (een deel van) het vermogen van de
rechtspersoon waarmee de werknemer de arbeidsovereenkomst aanging over op één
of meer andere nieuwe of bestaande rechtspersonen dan wel gaat vermogen van een
andere rechtspersoon over op de rechtspersoon waarmee de werknemer de arbeidsovereenkomst is aangegaan.
1

Daarnaast biedt artikel 2:18 BW de mogelijkheid tot omzetting van een rechtspersoon in
een andere rechtspersoon en kan ook de ontbinding van een rechtspersoon ex artikel 2:19 BW
als een structuurwijzigingsmogelijkheid worden beschouwd. Nu bij de ontbinding de rechtspersoon ophoudt te bestaan en slechts één rechtspersoon is betrokken en bij omzetting de
rechtspersoon blijft voortbestaan – artikel 2:18 lid 8 BW – en uitsluitend de rechtsvorm van de
rechtspersoon verandert, laat ik deze structuurwijzigingsmogelijkheden buiten beschouwing.
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De bescherming van de werknemer bij overgang van onderneming is in artikel 7:662
lid 2 sub a BW eveneens van toepassing verklaard op een overgang ten gevolge van
een fusie of een splitsing. De bescherming van de werknemer bij overgang van
onderneming op grond van de artikelen 7:662 e.v. BW en regelingen van juridische
fusie en splitsing sluiten elkaar niet uit en zijn in beginsel naast elkaar van toepassing
op de overgang van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. De arbeidsovereenkomst van de werknemer met een werkgever die fuseert of zichzelf splitst, kan dus
2
zowel onder algemene titel overgaan op grond van de fusie- of splitsingsregeling als
van rechtswege overgaan op grond van overgang van onderneming (artikel 7:663
BW). Hoewel de arbeidsovereenkomst op basis van beide regelingen automatisch
overgaat, zonder dat daarover overeenstemming hoeft te worden bereikt met de
werknemer, bieden beide regelingen verschillende waarborgen aan de werknemer
van de bij de fusie of (af)splitsing betrokken rechtspersonen fuserende of splitsende
rechtspersoon. In dit hoofdstuk bespreek ik de bepalingen uit de in Titel 7 van
Boek 2 BW opgenomen fusie- en splitsingsregeling waarin de belangen van schuldeisers en contractspartijen van de fuserende en splitsende rechtspersonen worden
beschermd en komt aan de orde op welke wijze de werknemer als schuldeiser of
contractspartij van de bij de fusie, of (af)splitsing betrokken rechtspersonen gebruik
kan maken van deze bepalingen. Tevens komt aan de orde op welke wijze deze
schuldeisersbeschermingsbepalingen uit de fusie- en splitsingsregeling zich verhouden tot de eveneens op de juridische fusie en splitsing van toepassing zijnde bepalingen betreffende de bescherming van de werknemer bij overgang van onderneming.
7.2

Fusie

Onder fusie als economisch begrip wordt verstaan de samenvoeging van onderne3
mingen zodat zij in economisch opzicht een geheel gaan vormen. Juridische fusie is
een enger begrip en houdt de volledige juridische samensmelting van de vermogens
in van twee of meer rechtspersonen door middel van een vermogensovergang onder
algemene titel waarbij de verkrijger van het vermogen één van de fuserende rechtspersonen, of een (door de fuserende rechtspersonen opgerichte) nieuwe rechtspersoon kan zijn. In het economische spraakgebruik worden nog twee andere
methoden onderscheiden waarmee (het) vermogen van twee of meer rechtspersonen
4
of vennootschappen wordt samengevoegd dan wel onder één centrale leiding wordt
5
gebracht. Dit zijn de aandelenfusie en de bedrijfsfusie. Bij de aandelenfusie komen de
aandelen in de rechtspersoon in handen van een andere rechtspersoon, of worden de
aandelen in twee of meer rechtspersonen overgenomen door een door die rechtspersonen gezamenlijk opgerichte rechtspersoon die dan als gemeenschappelijke

2
3
4
5
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Vgl. M.J.G.C. Raaijmakers en G.J.H. van der Sangen in Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (losbl.),
Fusie en splitsing, artikel 2:309 BW, aantekening 7 onder c.
P. van Schilfgaarde en J. W. Winter, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2009, p. 388.
Ook personenvennootschappen kunnen in economische zin fuseren.
Daarnaast kent het fiscale recht nog de fiscale fusie in de vorm van de fiscale eenheid ex artikel 15
Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Fusie

7.2.1
6

holding of moedermaatschappij gaat fungeren. Bij de bedrijfsfusie neemt de ene
7
partij de gehele of een deel van de ondernemingsactiviteit van de andere partij over.
Deze overname geschiedt door middel van een activa/passiva-transactie waarbij
de activa en de passiva op de voor elk van deze activa en passiva voorgeschreven
wijze moeten worden overgedragen aan de overnemende partij. De juridische fusie
onderscheidt zich van deze twee methoden omdat hierbij sprake is van een vermogensovergang onder algemene titel die bij notariële akte tot stand komt. Anders
dan het geval is bij de bedrijfsfusie is bij juridische fusie dus geen sprake van het onder
bijzondere titel overdragen van activa en passiva met inachtneming van de voor
elk van deze vermogensbestanddelen geldende leveringsformaliteiten. De vermogensovergang onder algemene titel is alomvattend. Ook arbeidsovereenkomsten en
de daaruit voortvloeiende verplichtingen behoren tot het vermogen van de fuserende
rechtspersoon. Op grond van artikel 3:116 BW volgt hij, die een ander onder algemene
titel opvolgt, die ander op in diens bezit en houderschap met alle hoedanigheden
en gebreken daarvan. Alle tot het overgaande vermogen behorende rechten en
plichten gaan over en de verkrijger continueert in feite de rechtspositie van de
overdrager. De overgang onder algemene titel houdt tevens in dat de regels van
8
schuld- en contractsoverneming uit Boek 6 BW niet van toepassing zijn en dus geen
medewerking van schuldeisers, contractspartijen en andere derden nodig is.
7.2.1

Juridische fusie
9

De fusieregeling trad in werking op 1 januari 1984 en is gebaseerd op de Derde EEG10
richtlijn. Volgens artikel 2:309 BW is de juridische fusie (hierna: fusie) de rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij één van deze het vermogen van
de andere onder algemene titel verkrijgt of waarbij een door hen nieuw op te richten
rechtspersoon hun vermogen onder algemene titel verkrijgt. Bij de fusie zijn dus altijd
ten minste twee rechtspersonen betrokken. Met uitzondering van de verkrijgende
rechtspersoon houden de fuserende rechtspersonen op het moment van de fusie op te
11
bestaan. De leden of aandeelhouders van de als gevolg van een fusie verdwijnende

6

7
8
9
10

11

De aandelenfusie heeft geen directe gevolgen voor schuldeisers en contractspartijen nu hierbij
alleen de aandelen – zeggenschap – binnen de rechtspersoon in andere handen komt en de
rechtspersoon dus dezelfde blijft. Dat kan anders zijn wanneer de rechtspersoon als gevolg van de
aandelenfusie ophoudt deel uit te maken van de groep en binnen de groep gebruik werd gemaakt
van de 403-jaarrekeningvrijstelling. Deze situatie komt aan de orde in paragraaf 7.4. De gevolgen
van het einde van het groepslidmaatschap van de groepsmaatschappij door een aandelenoverdracht voor de bij haar door de personeels-BV gedetacheerde werknemers heb ik besproken in
paragraaf 5.11.
De gevolgen voor het werkgeverschap van de bedrijfsfusie stonden centraal in hoofdstuk 5.
Artikel 6:155 tot en met 6:159 BW.
Wet van 19 januari 1983, Stb. 1983/59.
Richtlijn 78/855/EEG van 9 oktober 1978. Deze richtlijn heeft uitsluitend betrekking op naamloze
vennootschappen, maar de in 1984 in werking getreden fusieregeling in Boek 2 BW geldt eveneens
voor besloten vennootschappen. Bij wet van 21 april 1987 (Stb. 1987/209) werd de werkingssfeer
van de fusieregeling in Boek 2 BW uitgebreid tot verenigingen en stichtingen. Zie over de
totstandkomingsgeschiedenis van de fusieregeling: M.J.G.C. Raaijmakers en G.J.H. van der Sangen,
Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (losbl.), Fusie en splitsing, artikel 2:308 BW, aantekening 2.
Artikel 2:311 lid 1 BW. Na de fusie blijft dus geen zogenaamde lege vennootschap achter die pas
wordt ontbonden als overeenkomstig artikel 2:19 BW vereffening heeft plaatsgevonden.
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12

rechtsperso(o)n(en) worden in beginsel lid of aandeelhouder in de verkrijgende
13
rechtspersoon of, wanneer de verkrijgende rechtspersoon onderdeel is van een
14
15
groep, in een groepsmaatschappij. In beginsel kunnen alleen rechtspersonen die
16
dezelfde rechtsvorm hebben, fuseren en moet, indien het vermogen overgaat naar
een nieuw opgerichte rechtspersoon, de nieuw opgerichte verkrijgende rechtspersoon dezelfde rechtsvorm hebben als de als gevolg van de fusie verdwijnende
17
rechtspersonen. De overgang onder algemene titel bij fusie brengt mee dat enkel
door het passeren van de notariële akte van fusie de overdracht van zowel activa als
passiva wordt bewerkstelligd.
De kern van de fusieprocedure vormt het fusievoorstel dat op grond van artikel 2:312
lid 1 BW door de besturen van de fuserende rechtspersonen moet worden opgesteld.
Dit voorstel vormt de basis van het besluit tot fusie en voor de notariële akte van
18
fusie. In het fusievoorstel moet de in artikel 2:312 lid 2 BW en artikel 2:326 BW
genoemde informatie zijn opgenomen. Hierin moet onder andere worden vermeld
welke voornemens bestaan omtrent het voortzetten of beëindigen van werkzaam19
heden van de fuserende rechtspersonen na de fusie. Doordat de fuserende rechtspersonen op grond van artikel 2:314 lid 3 BW verplicht zijn in een landelijk verspreid
dagblad aan te kondigen dat onder meer het fusievoorstel bij het handelsregister is
gedeponeerd (of elektronisch toegankelijk is), kunnen schuldeisers en contractspartijen van de fuserende rechtspersonen kennis nemen van de voorgenomen fusie van
hun wederpartijen. Voorts dient het bestuur van elke fuserende rechtspersoon in een
schriftelijke toelichting, die wordt opgesteld ten behoeve van de leden of aandeel20
houders, een uiteenzetting te geven over de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden van de rechtspersoon alsmede een toelichting uit juridisch, economisch
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19
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Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Op grond van artikel 2:311 lid 2 BW heeft de aandeelhouder van een verdwijnende rechtspersoon geen recht op een aandeel in de verkrijgende
rechtspersoon wanneer krachtens de ruilverhouding van de aandelen zelfs geen recht bestaat
op een enkel aandeel. Voorts komen op grond van 2:325 lid 4 BW eigen aandelen in de
verdwijnende rechtspersonen te vervallen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij een fusie van
groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:333 lid 1 en 2 BW. Ten slotte noem ik de fusie
tussen verschillende rechtsvormen van artikel 2:310 lid 4 BW waarbij geen nieuwe aandelen
worden gecreëerd.
Artikel 2:311 lid 2 BW.
Wanneer een groepsmaatschappij alleen of samen met een andere groepsmaatschappij het gehele
geplaatste kapitaal van de verkrijgende rechtspersoon verschaft, voorziet artikel 2:333a BW in de
mogelijkheid de aandeelhouders van de verdwijnende rechtspersoon aandeelhouder in een
andere groepsmaatschappij – bijvoorbeeld de moedermaatschappij – te laten worden (driehoeksfusie).
Op grond van artikel 2:310 lid 4 BW kan een verkrijgende vereniging, coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij of stichting ook fuseren met een NV of BV waarvan zij alle aandelen houdt
en kan een verkrijgende stichting, NV of BV ook fuseren met een vereniging, coöperatie of
onderlinge waarborgmaatschappij waarvan zij het enige lid is.
Artikel 2:310 lid 1 BW.
Artikel 2:310 lid 2 BW.
Artikel 2:317 lid 1 BW en artikel 2:318 BW.
Artikel 2:312 lid 2 sub h BW.
Alsmede ten behoeve van hen die een bijzonder recht hebben jegens de betrokken rechtspersoon
en bij de NV en de BV eveneens ten behoeve van de houders van de met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Fusie

7.2.2
21

en sociaal oogpunt. In de toelichting uit juridisch oogpunt zal worden vermeld
waarom is gekozen voor de juridische fusie en niet voor een andere vorm van
22
samenvoeging of samenwerking met de andere fusiepartij(en). In de toelichting
uit economisch oogpunt zullen de met de juridische fusie beoogde resultaten en
synergievoordelen worden toegelicht en kan tevens worden vermeld wat de financiële consequenties zijn van het samengaan met de andere fusiepartij(en). Bij de
inhoud van de toelichting uit sociaal oogpunt kan gedacht worden aan een beschrijving van de consequenties die de fusie heeft voor de werknemers van de rechtspersoon. Deze toelichting hoeft – anders dan het fusievoorstel zelf – niet bij het
23
handelsregister te worden gedeponeerd. Wanneer de leden of aandeelhouders van
de fuserende rechtspersonen daarmee instemmen, kan het opstellen van deze
24
toelichting zelfs helemaal achterwege blijven.
7.2.2

Zekerheid of waarborg voor schuldeisers van de fuserende rechtspersonen

De vermogensovergang onder algemene titel bij juridische fusie heeft als gevolg
dat alle schulden van de verdwijnende fusiepartij(en) en alle overeenkomsten en
andere rechtshandelingen waarbij de verdwijnende fusiepartij(en) partij is (zijn)
25
automatisch overgaan op de verkrijgende fusiepartij. De schuldeisers en contractspartijen krijgen, zonder dat zij daarop enige invloed uit kunnen oefenen, te maken
met een andere rechtspersoon als wederpartij. Dat kan nadelige gevolgen hebben.
Zo kunnen één of meer van de rechtspersonen waarmee gefuseerd wordt veel
slechter bij kas zitten waardoor de verkrijgende fusiepartij minder verhaal zal bieden
26
dan de als gevolg van de fusie verdwenen wederpartij. In de regeling van de
juridische fusie is rekening gehouden met dergelijke nadelige gevolgen van de fusie
27
voor de belangen van schuldeisers van de fuserende rechtspersonen. Artikel 2:316
lid 1 BW bepaalt dat iedere schuldeiser van de fuserende rechtspersonen kan
verlangen dat “ten minste een van de te fuseren rechtspersonen” zekerheid stelt of

21
22
23
24
25

26
27

Artikel 2:313 lid 1 BW.
Vgl. M.J.G.C. Raaijmakers en G.J.H. van der Sangen, Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (losbl.), Fusie
en splitsing, artikel 2:313 BW, aantekening 2 onder b.
Artikel 2:314 lid 2 BW.
Artikel 2:313 lid 4 BW.
Een uitzondering hierop vormen de bijzondere rechten – anders dan die van lid of aandeelhouder –
jegens de verdwijnende rechtspersoon die niet voor overgang vatbaar zijn. Artikel 2:320 BW bepaalt
dat de houders van deze bijzondere rechten een gelijkwaardig recht in de verkrijgende rechtspersoon of een schadeloosstelling krijgen. Als voorbeelden van dergelijke bijzondere rechten
worden in artikel 2:320 lid 1 BW genoemd een recht op een uitkering van winst en het recht tot
het nemen van aandelen. Uit de memorie van toelichting volgt dat het gaat om bijzondere rechten
van personen die anders dan bestuurder, commissaris, werknemer of aandeelhouder nauw bij de
rechtspersoon zijn betrokken (Kamerstukken II 1980/81, 16 453, nr. 3-4, p. 13).
Overigens sluit artikel 2:310 lid 6 BW een fusie met een rechtspersoon die surseance van betaling
heeft aangevraagd, of in staat van faillissement verkeert, uit.
Ten aanzien van de bescherming van schuldeisers werd in de Derde EEG-richtlijn gesteld dat deze
passend moest zijn en ten minste moest inhouden dat passende waarborgen werden geboden
wanneer de financiële toestand van de vennootschappen die de fusie aangaan deze bescherming
nodig maakte en de schuldeisers niet reeds over dergelijke waarborgen beschikten. Zie M.A.
Verbrugh, Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers: een
rechtsvergelijkend onderzoek naar juridische fusie splitsing en omzetting (diss. Rotterdam),
Deventer: Kluwer 2007, p. 56.
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een andere waarborg geeft voor de voldoening van zijn vordering. Een dergelijke
waarborg of zekerheidstelling moet voorafgaand aan de fusie worden gevraagd
door de schuldeiser. Wordt deze geweigerd, dan kan de schuldeiser tot een maand
nadat alle fuserende rechtspersonen in een landelijk verspreid dagblad de deponering
van het fusievoorstel hebben aangekondigd door middel van een verzoekschrift
aan de rechtbank in verzet komen tegen het voorstel tot fusie met vermelding van
de waarborg die wordt verlangd. De rechtbank wijst het verzoek toe indien de
schuldeiser aannemelijk heeft gemaakt dat de vermogenstoestand van de verkrijgende fusiepartij na de fusie minder waarborg zal bieden en door hem niet voldoende
28
waarborgen zijn verkregen.
Hoewel dit niet direct blijkt uit de tekst van artikel 2:316 lid 1 BW wordt algemeen
aangenomen dat de schuldeiser van de verdwijnende rechtspersoon de waarborg
kan verlangen van zijn als gevolg van de fusie verdwijnende debiteur én van de
verkrijgende rechtspersoon en dus niet van andere als gevolg van de fusie verdwij29
nende rechtspersonen. Dat betekent dat wanneer de bij de fusie verdwijnende
debiteur zal opgaan in een bij de fusie nieuw op te richten verkrijgende rechtspersoon, de schuldeiser de waarborg uitsluitend van zijn verdwijnende debiteur kan
verlangen. De schuldeiser van de ten tijde van de fusie reeds bestaande verkrijgende
rechtspersoon kan de waarborg uitsluitend van zijn debiteur verlangen. Weigert de
daartoe op grond van artikel 2:316 lid 1 BW gehouden fusiepartij de waarborg te
verlenen dan geeft artikel 2:316 lid 2 BW de schuldeiser het recht in verzet te komen
tegen de fusie. Dit verzetsrecht geldt tot een maand na voormelde aankondiging van
de deponering van het voorstel tot fusie in een landelijk dagblad. Het verzet van de
schuldeiser geschiedt door indiening van een verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank waarin de door de schuldeiser verlangde waarborg wordt vermeld. In het
verzoekschrift moet de schuldeiser op straffe van ongegrondverklaring van het verzet
aannemelijk maken dat de vermogenstoestand van de verkrijgende rechtspersoon na
de fusie minder waarborg zal bieden dat de vordering zal worden voldaan en dat
daartoe onvoldoende waarborgen zijn verkregen. Omdat de notariële akte van fusie
niet mag worden verleden voordat het verzet is ingetrokken of de opheffing van het
30
verzet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, vormt dit verzetsrecht voor de schuldeiser een effectief pressiemiddel om de gewenste zekerheid of waarborg van de te
fuseren partijen los te krijgen. Voor de bepaling van de vorm van die waarborg
31
of zekerheid vormt het verzoek van de schuldeiser het uitgangspunt. Alle wijzen
van zekerheidstelling komen daarbij in aanmerking, bijvoorbeeld in de vorm
32
van een hypotheekrecht op activa van de oorspronkelijke debiteur, of in de vorm
dat een derde zich borg stelt voor de fuserende rechtspersoon of anderszins de
nakoming door deze van diens verplichtingen garandeert dan wel ten behoeve van de

28
29
30
31
32
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Artikel 2:316 lid 2 jo. 314 lid 3 BW.
Zie M.J.G.C. Raaijmakers en G.J.H. van der Sangen, Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (losbl.), Fusie
en splitsing, artikel 2:316 BW, aantekening 2B onder b.
Artikel 2:316 lid 4 BW.
Zoals volgt uit artikel 2:316 lid 2 BW.
Zie A.F.A. Leijten, Procederen over fusies en splitsingen: voldoende rechtsbescherming?,
in: Geschriften vanwege de vereniging Corporate Litigation 2003-2004, p. 315.
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33

schuldeiser derden-hypotheek of –pand vestigt. Tevens kunnen inhoudelijke
wijzigingen van de voorwaarden betreffende het voldoen van de vordering van de
schuldeiser worden overeengekomen.
Uit de tekst van artikel 2:316 BW volgt dat zekerheid dient te worden gesteld of een
waarborg dient te worden gegeven voor op het tijdstip van fusie bestaande vorderingen. Artikel 2:316 BW is gebaseerd op artikel 13 van de Derde EEG-richtlijn waarin
werd opgenomen dat de belangen van schuldeisers wier vorderingen voor de
openbaarmaking van het fusievoorstel zijn ontstaan en ten tijde van die openbaarmaking nog niet opeisbaar zijn op passende wijze beschermd moeten worden in de
34
wetgevingen van de lidstaten. Met Verbrugh meen ik dat op grond van de beschermingsgedachte uit de Derde EEG-richtlijn, en gelet op het feit dat het voor schuldeisers met een bestaande rechtsverhouding vooral zal gaan om de veiligstelling van
toekomstige vorderingen, ook in verzet kan worden gekomen wanneer een zekerheidstelling of waarborg voor toekomstige vorderingen uit bestaande rechtsverhou35
dingen ontbreekt. Contractspartijen van de fuserende rechtspersonen kunnen dan
voor zowel de op het moment van fusie reeds bestaande als de na dat moment uit hun
rechtsverhouding met de fuserende partij voortvloeiende vorderingen een zekerheid36
stelling of waarborg verlangen. Welke zekerheid of waarborg contractspartijen ter
zake van hun toekomstige vorderingen zouden kunnen verlangen, hangt af van de
feitelijke omstandigheden. In dat kader speelt naar mijn mening een belangrijke rol
dat tegenover dergelijke toekomstige vorderingen veelal nog toekomstige verplichtingen van deze contractspartijen zullen staan.
7.2.3

Wijziging of ontbinding van rechtsverhoudingen naar aanleiding
van de fusie

Op grond van artikel 2:322 lid 1 BW kan de rechter een overeenkomst met de fuserende
rechtspersoon op vordering van een der partijen bij die overeenkomst wijzigen of
ontbinden indien de overeenkomst ten gevolge van de fusie naar maatstaven van

33
34

35

36

Zie M.J.G.C. Raaijmakers en G.J.H. van der Sangen in Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (losbl.),
Fusie en splitsing, artikel 2:316 BW, aantekening 2B onder f.
M.A. Verbrugh, Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers.
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar juridische fusie, splitsing en omzetting (diss. Rotterdam),
Deventer: Kluwer 2007, p. 66/67.
De Rechtbank Arnhem en de Ondernemingskamer oordeelden in hun hierna in paragraaf 7.3.4
besproken uitspraken naar aanleiding van door schuldeisers ingesteld verzet tegen de voorgenomen splitsing van hun debiteur dat ook voor toekomstige vorderingen verzet kan worden
ingesteld (Rb. Arnhem 1 juni 1999, JOR 1999/173 m.nt. Van Luyn en OK 18 november 1999, JOR
1999/254 m.nt. Van Luyn).
Uit de schaarse jurisprudentie waarin de toepassing van artikel 2:316 BW centraal stond, volgt
slechts dat een borg geen schuldeiser is in de zin van artikel 2:316 BW omdat deze slechts een
contractuele relatie heeft met de schuldeiser en niet een rechtstreeks vorderingsrecht heeft jegens
de (fuserende) debiteur (Rb. Maastricht 22 december 1995, JOR 1996/14) en dat het feit dat het
doel en de activiteiten van een organisatie overeenstemmen met de bestemming die aan
liquidatiesaldi van de verdwijnende fuserende rechtspersoon moet worden gegeven, niet betekent
dat deze organisatie kan worden aangemerkt als schuldeiser van de fuserende rechtspersoon (Rb.
Amsterdam 17 januari 2005, JOR 2005/113, bevestigd door Hof Amsterdam (OK) 26 juli 2005, JOR
2005/243).
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redelijkheid en billijkheid niet in stand kan blijven. De rechter kan aan een dergelijke
wijziging of ontbinding terugwerkende kracht verlenen. De vordering tot wijziging of
ontbinding van de overeenkomst kan tot zes maanden na de deponering van de
37
notariële akte van fusie worden ingesteld. Indien uit de wijziging of ontbinding van
de overeenkomst met de fuserende rechtspersoon schade ontstaat voor de wederpartij
38
is deze gehouden tot vergoeding daarvan.
Artikel 2:322 BW vormt een specialis van de imprévision-regeling van artikel 6:258
BW. In tegenstelling tot artikel 2:322 BW bevat artikel 6:258 BW echter geen
vervaltermijn voor het instellen van de vordering. Ik meen dat artikel 2:322 BW ten
39
aanzien van de fusie als onvoorziene omstandigheid derogeert aan artikel 6:258 BW.
Op zich blijft artikel 6:258 BW dus wel van toepassing, maar met dien verstande dat in
de 6:258-procedure de juridische fusie niet meer als onvoorziene omstandigheid kan
40
worden aangemerkt. In het stelsel van de wet wordt namelijk beoogd dat uiterlijk
binnen zes maanden na de fusie – de duur van de vervaltermijn van artikel 2:322 BW –
zekerheid bestaat over de vraag of de fusie als zodanig aanleiding vormt voor het
41
wijzigen of ontbinden van de overeenkomst. In artikel 2:322 BW ontbreekt de in het
tweede lid van artikel 6:258 BW opgenomen beperking dat geen wijziging of ontbinding wordt uitgesproken als de omstandigheden voor rekening komen van degene die
zich erop beroept. Ook de fuserende rechtspersoon zou zich dus kunnen beroepen op
artikel 2:322 BW. Artikel 2:322 lid 3 BW bepaalt dat wanneer de wijziging of ontbinding van de overeenkomst leidt tot schade voor de wederpartij, “de rechtspersoon” –
fusiepartij – gehouden is tot vergoeding van deze schade. Alleen de (verkrijgende)
fusiepartij kan dus op grond van deze bepaling worden veroordeeld tot betaling van
42
schadevergoeding aan de wederpartij.
Als voorbeeld van een situatie waarin een overeenkomst als gevolg van de fusie naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet in stand kan blijven, werd in de
memorie van toelichting bij de fusieregeling de situatie genoemd waarin twee van de

37
38
39
40
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42
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Artikel 2:322 lid 2 BW. Zie ook artikel 2:318 lid 3 BW.
Artikel 2:322 lid 3 BW.
Zo ook Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 170o.
M.A. Verbrugh merkt daarbij overigens op dat een beroep op artikel 6:258 BW niet snel zal worden
gehonoreerd nu de redelijkheid en billijkheid slechts bij hoge uitzondering een afwijking op het
gegeven woord toelaten en dit derhalve, naast het risico dat een rechter zal oordelen dat een
beroep op 6:258 BW in verband met de fusie niet mogelijk is, niet snel zal slagen. M.A. Verbrugh,
Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar juridische fusie, splitsing en omzetting (diss. Rotterdam),
Deventer: Kluwer 2007, p. 115.
Vgl. M.J.G.C. Raaijmakers en G.J.H. van der Sangen, Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (losbl.), Fusie
en splitsing, artikel 2:322 BW, aantekening 2 onder f.
Zie M.A. Verbrugh, Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar juridische fusie, splitsing en omzetting (diss.
Rotterdam), Deventer: Kluwer 2007, p. 113. Zie anders: Raaijmakers en Van der Sangen die betogen
dat hoewel alleen de “rechtspersoon” – de fusiepartij – op grond van deze bepaling gehouden is tot
betaling van schadevergoeding, de strekking van de wet meebrengt dat wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven de fusiepartij ook omgekeerd schadevergoeding van de
wederpartij kan vorderen. M.J.G.C. Raaijmakers en G.J.H. van der Sangen, Rechtspersonen,
Deventer: Kluwer (losbl.), Fusie en splitsing, artikel 2:322 BW, aantekening 2 onder c.
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bij de fusie betrokken vennootschappen marktverdelingsafspraken hebben met dezelfde fabrikant voor een bepaald product en deze afspraken onderling niet verenig43
baar zijn. Raaijmakers noemt als voorbeeld de situatie waarin de ene fusiepartij
een agentuurovereenkomst heeft met onderneming X en de andere fusiepartij
een agentuurovereenkomst heeft met onderneming Y en X of Y het onwenselijk
kunnen vinden dat de verkrijgende fusiepartij met zowel X als Y een agentuurover44
eenkomst heeft. In de Asser wordt de situatie genoemd waarin de verdwijnende
rechtspersoon zich heeft verbonden bepaalde zaken uitsluitend te betrekken van een
bepaalde leverancier en deze afspraak onredelijk bezwarend is voor de verkrijgende
45
46
vennootschap. Leijten constateert dat artikel 2:322 BW nog nimmer in rechte werd
47
toegepast, hetgeen zijns inziens zeer wel verband zou kunnen houden met de
normerende invloed die deze bepaling op de opstellers van het fusievoorstel heeft.
7.2.4

De werknemer als schuldeiser en contractspartij van de
fuserende werkgever

De werknemers van een verdwijnende fusiepartij en (indien één of meer rechtspersonen als gevolg van de fusie opgaan in een reeds bestaande rechtspersoon) de
werknemers van de ten tijde van de fusie reeds bestaande verkrijgende fusiepartij
kunnen als schuldeiser en contractspartij van de fuserende rechtspersonen een
beroep doen op de hiervoor besproken artikelen 2:316 BW en 2:322 BW.
Zekerheid of waarborg voor werknemers van de fuserende rechtspersonen
Wanneer gegronde vrees bestaat dat de financiële positie van de verkrijgende fusiepartij als nieuwe werkgever van de werknemer minder florissant zal zijn en de
werknemer geen waarborg heeft gekregen voor de voldoening van zijn vordering, kan
de werknemer onder dreiging van een verzet ex artikel 2:316 lid 2 BW zekerheid
verlangen van zijn bij de fusie verdwijnende werkgever en bij de verkrijgende
rechtspersoon indien het vermogen van de verdwijnende werkgever bij de fusie
48
opgaat in het vermogen van een reeds bestaande verkrijgende rechtspersoon.
Datzelfde geldt voor de werknemer van de ten tijde van de fusie reeds bestaande
verkrijgende rechtspersoon. Bij vorderingen waarvoor de werknemer een zekerheidstelling of waarborg kan verlangen, denk ik aan reeds verschuldigd loon en aan een
reeds – al dan niet in een sociaal plan – overeengekomen ontslagvergoeding, maar
ook aan in de nabije toekomst te ontvangen provisies en bonussen op grond van
provisie- en bonusregelingen. Bij het bepalen van de zekerheid voor deze laatste ten

43
44
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Kamerstukken II 1980/81, 16 453, nr. 3-4, p. 14.
M.J.G.C. Raaijmakers in Juridische fusie, NIVRA geschrift nummer 31 oktober 1983, p. 50.
Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II (1997), nr. 170o.
Zie A.F.A. Leijten, Procederen over fusies en splitsingen: voldoende rechtsbescherming?,
in: Geschriften vanwege de vereniging Corporate Litigation 2003-2004, p. 312.
Hetgeen voor zover mij bekend tot op heden nog steeds het geval is.
Ook andere als gevolg van de arbeidsovereenkomst in een rechtsverhouding tot de werkgever
staande partijen aan wie de werkgever verplicht is tot het verrichten van betalingen, zoals
vakorganisaties en pensioenfondsen, kunnen deze zekerheid verlangen.
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tijde van de fusie nog niet bestaande vorderingen moet dan wel worden meegewogen
dat tegenover deze vorderingen nog toekomstige verplichtingen van de werknemer
staan als het verrichten van arbeid, het behalen van de doelstellingen om voor een
bonus in aanmerking te komen en/of het doorlopen van een reïntegratietraject uit een
sociaal plan. Indien de werkgever als gevolg van de fusie verdwijnt en deze of de
werknemer voorafgaande aan de fusie een ontbindingsverzoek ex artikel 7:685 BW
indiende, of indien de werknemer voorafgaande aan de fusie een procedure wegens
kennelijk onredelijk ontslag (ex artikel 7:681 BW) aanhangig maakte, zet de verkrijgende fusiepartij de procedure onder de naam van de als gevolg van de fusie
verdwijnende werkgever voort, dan wel onder haar eigen naam als rechtsopvolger
onder algemene titel, zonder dat vereist is dat de als gevolg van de fusie verdwijnende
werkgever als oorspronkelijke procespartij nog als zodanig deelneemt aan de proce49
dure. Mijns inziens kan de werknemer ter zake van in deze procedures mogelijk
door de rechter aan hem toe te wijzen vorderingen ex artikel 2:316 BW een zekerheid
verlangen van diens als gevolg van de fusie verdwijnende werkgever of van de
verkrijgende rechtspersoon.
Uit de rechtspraak is mij geen voorbeeld bekend van een beroep door een werknemer
op een zekerheidstelling of waarborg op grond van artikel 2:316 BW. Daaraan zal in
de praktijk ook niet snel behoefte bestaan. Door de fusie worden immers de vermogens
van twee of meer niet in surseance van betaling of in staat van faillissement verkerende
rechtspersonen samengevoegd waardoor de werknemer zijn uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende vorderingen in beginsel op een groter vermogen kan verhalen.
Desalniettemin kan een van de fuserende rechtspersonen over een negatief eigen
vermogen beschikken waardoor de verhaalspositie van de werknemers van de andere
fuserende rechtspersoon met een gezondere balans juist verslechtert als gevolg van de
fusie. Wil de werknemer zich in een dergelijke situatie met succes kunnen beroepen op
het verzetsrecht van artikel 2:316 lid 2 BW, dan moet hij aantonen dan wel aannemelijk
maken dat na de fusie minder waarborg zal bestaan voor de voldoening van zijn
vordering. Bij fusies van NV’s of BV’s. zal daarvan niet snel sprake zijn op grond van de
50
beschermende werking die uitgaat van de bij deze fusies vereiste accountantscon51
trole op grond van artikel 2:328 BW.
Wijziging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst naar aanleiding van de fusie
Wanneer de arbeidsovereenkomst van de werknemer als gevolg van de fusie naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet ongewijzigd in stand behoort te

49
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HR 7 oktober 1994, NJ 1995, 63. Zie ook HR 15 juni 2001, NJ 2001, 435 en JOR 2001/156.
Vgl. M.J.G.C. Raaijmakers en G.J.H. van der Sangen in Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (losbl.),
Fusie en splitsing, artikel 2:316 BW, aantekening 2A onder a.
Op grond van artikel 2:328 lid 1 BW dient de accountant (onder andere) te verklaren dat de som
van de eigen vermogens van de verdwijnende vennootschappen, elk bepaald naar de dag waarop
haar jaarrekening of tussentijdse vermogensopstelling betrekking heeft, bij toepassing van in het
maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden ten minste overeenkwam met het nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijke aandelen die hun aandeelhouders
ingevolge de fusie verkrijgen, vermeerderd met betalingen waarop zij krachtens de ruilverhouding
recht hebben. De accountantsverklaring moet door de fusiepartijen ter inzage worden gelegd bij
het handelsregister (artikel 2:328 lid 5 jo. Artikel 2:314 BW).
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52

blijven, kunnen zowel de werknemer als de werkgever op grond van artikel 2:322
53
BW in rechte vorderen dat deze wordt gewijzigd of ontbonden. De mogelijkheid
van de rechter aan een wijziging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex
artikel 2:322 BW terugwerkende kracht te verbinden, staat echter op gespannen
voet met het systeem van de regeling van de arbeidsovereenkomst in Titel 10 Boek 7
54
BW. De werknemer die een ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst met een
fuserende of gefuseerde werkgever wenst, zal deze niet snel vorderen op grond
van artikel 2:322 BW omdat hij in het kader van een daarbij door hem gevorderde
vergoeding, anders dan bij een ontbindingsverzoek ex artikel 7:685 BW, zijn
schade zal moeten stellen en bewijzen. Dat ligt anders voor de fuserende of gefuseerde werkgever die, wanneer hij op grond van artikel 2:322 BW ontbinding van
de arbeidsovereenkomst zou vorderen, in verband met het schadevergoedingskarakter van artikel 2:322 lid 3 BW aanzienlijk voordeliger uit zou kunnen zijn. Mijns
inziens is dit echter niet verenigbaar met het gesloten systeem van het ontslagrecht.
Als hiervoor gesteld, is mij geen rechtspraak bekend waarin de toepassing van
artikel 2:322 BW aan de orde is, laat staan rechtspraak waarin wordt geoordeeld
over een op grond van deze bepaling gevorderde ontbinding of wijziging van een
arbeidsovereenkomst. Mocht het daar echter in de toekomst eens van komen dan
dient de rechter mijns inziens aan de hand van artikel 7:685 BW te beoordelen of
sprake is van gewichtige redenen die een ontbinding van de arbeidsovereenkomst
rechtvaardigen en of daarbij een vergoeding aan de werknemer toekomt. Ook in geval
van een door de fuserende of gefuseerde werkgever op grond van artikel 2:322 BW
gevorderde wijziging van één of meer arbeidsovereenkomsten dient de rechter een
dergelijke vordering naar mijn mening, afhankelijk van de aard van de wijziging
en van de omstandigheden van het geval, te beoordelen op basis van de op grond
van de artikelen 7:611 BW, 7:613 BW en/of artikel 6:248 BW ontwikkelde normen.
Artikel 2:322 BW zou wel een rol kunnen spelen wanneer het concurrentiebeding van
de werknemer of van de voormalige werknemer van een fuserende rechtspersoon als
gevolg van de fusie zwaarder is gaan drukken en dit een nadelige invloed heeft op zijn
arbeidsmarktpositie. Hij zou dan op grond van artikel 2:322 jo. 7:653 lid 2 BW
ongedaanmaking of matiging van het concurrentiebeding kunnen vorderen. Ter
beantwoording van de vraag wanneer het concurrentiebeding als gevolg van de
fusie nu zoveel zwaarder is gaan drukken dat de werknemer hiervan op grond
van artikel 2:322 BW ongedaanmaking of matiging zou kunnen vorderen, kan worden
aangeknoopt bij de door het Hof te Amsterdam genoemde omstandigheden in
55
zijn arrest van 23 oktober 2007. Hoewel de werknemer zich in deze procedure niet
beriep op artikel 2:322 BW noemde het Hof in dit arrest enkele voorbeelden van

52
53
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55

Dit kan afhankelijk van het tijdstip van instelling van de vordering alsmede van de fusievariant de
verdwijnende fusiepartij of de verkrijgende fusiepartij zijn.
Gedurende de zes maanden na deponering van het fusievoorstel bij het handelsregister.
In zijn arrest van 26 mei 1966, NJ 1966, 345 overwoog de Hoge Raad dat de ontbinding van een
arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 BW niet met terugwerkende kracht kan
geschieden (bevestigd in r.o. 3.2 van HR 10 september 1993, NJ 1993, 777 (Moolenbeek/Alcatel
Business Systems B.V.).
Hof Amsterdam 23 oktober 2007, NJ 2008, 267, JAR 2008/68 en RAR 2008, 17 (r.o. 5.6).
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omstandigheden waaruit kan volgen dat een concurrentiebeding zwaarder is gaan
drukken als gevolg van een fusie. Deze omstandigheden kunnen naar het oordeel van
het Hof onder meer bestaan “uit een dusdanige schaalvergroting van de werkgever ten
gevolge van een vorm van samenwerking met een derde partij, waardoor het geografische afzetgebied, dan wel het productassortiment, dan wel het aantal filialen, dan
wel de omzet, dan wel een combinatie van deze of andere kenmerkende factoren op
aanzienlijke wijze wijzigen, zodanig dat het oorspronkelijk overeengekomen concurrentiebeding daadwerkelijk een zwaardere belemmering voor de werknemer is gaan
worden om een ander dienstverband aan te gaan dan ten tijde van het overeenkomen
van het concurrentiebeding.”
7.2.5

De juridische fusie en de artikelen 7:662 e.v. BW

De arbeidsovereenkomst van de werknemer met de verdwijnende rechtspersoon bij
de fusie gaat op grond van artikel 2:309 BW onder algemene titel over op de
verkrijgende rechtspersoon bij de fusie. Deze overgang onder algemene titel impliceert
dat de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie niet wordt beschouwd als een derde,
maar dat deze in de positie treedt van de verdwijnende rechtspersoon bij de fusie. In
hoofdstuk 5 kwam reeds aan de orde dat het voorstel voor de Derde EEG-richtlijn
aanvankelijk een bepaling bevatte waarin expliciet werd bepaald dat de door de
verdwijnende rechtspersoon bij de fusie gesloten arbeidsovereenkomsten van rechtswege overgingen naar de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie, de werknemer zijn
anciënniteit behield en de arbeidsovereenkomst werd geacht door toedoen van de
werkgever te zijn beëindigd indien dit werd veroorzaakt door de weigering van de
werknemer in een ander land te gaan werken dan waar hij voor de fusie werkzaam was
of door een andere wezenlijke wijziging van de arbeidsovereenkomst. Later werd
besloten deze materie in een aparte richtlijn te regelen die niet alleen van toepassing
zou zijn bij juridische fusie, maar ook in andere situaties waarin sprake is van een
verandering van ondernemer. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de artikelen 7:662
56
e.v. BW.
In artikel 7:662 lid 2 sub a BW wordt verstaan onder overgang in de zin van de
artikelen 7:662 e.v. BW de overgang ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of
splitsing. Hoewel in artikel 1 lid 1 van de aan de artikelen 7:662 e.v. BW ten grondslag
57
liggende Richtlijn overgang van onderneming van 14 februari 1977 expliciet
was vermeld dat deze van toepassing was op een overgang van onderneming
“ten gevolge van een overdracht krachtens overeenkomst, of een fusie”, werd de
58
fusie pas bij wetswijziging van 18 april 2002 als ‘overgangsvariant’ opgenomen in
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Zie hierover P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 9/10.
Richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 1977.
Wet van 18 april 2002 tot uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie
van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van werknemers bij overgang
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen. Zie hierover
nader paragraaf 5.2.
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59

artikel 7:662 BW. Dit terwijl de fusieregeling al sinds 1 januari 1984 was opgenomen
in Boek 2 BW en tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de splitsingsregeling op
1 februari 1998 aan artikel 7:662 BW was toegevoegd dat deze eveneens van
toepassing was op een overgang van onderneming ten gevolge van een juridische
60
splitsing. Destijds werd dit niet nodig geacht omdat de fusieregeling reeds voorzag
in een overgang onder algemene titel van de arbeidsovereenkomsten en de overgang
van de uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende rechten en plichten krachtens de
61
artikelen 7:662 e.v. BW bij fusie dan overbodig zou zijn. Dat daarmee niet werd
beoogd werknemers wier arbeidsovereenkomsten als gevolg van fusie overgaan uit te
sluiten van de werkingssfeer van de artikelen 7:662 e.v. BW werd door de regering
62
bevestigd tijdens de parlementaire behandeling van de fusieregeling. De regering
deelde mee dat ook de arbeidsovereenkomst onder algemene titel overgaat bij een
juridische fusie, maar het behoud van de rechten van de werknemer bij fusie even63
eens zou worden gewaarborgd door de artikelen 7:662 e.v. BW. Bij fusie zijn dus de
artikelen 7:662 e.v. BW en de fusieregeling naast elkaar van toepassing. Dat volgt
eveneens uit de in paragraaf 2.4 besproken gelaagde structuur van het BW. Op grond
daarvan moet een rechtsregel uit het BW worden toegepast op alle gevallen die onder
de betekenisomvang van haar formulering vallen, ook wanneer tegelijkertijd een
andere rechtsregel uit het BW van toepassing is. Slechts wanneer een dergelijke
cumulatieve toepassing niet mogelijk is omdat de tegelijkertijd van toepassing zijnde
rechtsregels elkaar uitsluiten of onderling niet verenigbaar zijn, kan de gerechtigde
64
kiezen op welke bepaling hij zich beroept.
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In artikel 14a lid 4 Wet CAO werd artikel 14a lid 2 Wet CAO – evenals artikel 2a lid 2 Wet AVV in
artikel 2a lid 3 Wet AVV- bij wet van 21 april 1987 (Stb. 1987/209) wel van toepassing verklaard op
overgang als gevolg van fusie. Daardoor eindigden de uit een cao voortvloeiende rechten en
verplichtingen die als gevolg van fusie overgingen op het tijdstip waarop de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie gebonden werd aan een na de fusie tot stand gekomen cao, of op het tijdstip
waarop de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie krachtens een na de fusie genomen besluit tot
algemeenverbindendverklaring ex artikel 2 Wet AVV verplicht werd een cao toe te passen. Naar
aanleiding van het opnemen van de fusie als overgangsvariant in artikel 7:662 BW werden dit
vierde lid van artikel 14a Wet CAO en dit derde lid van artikel 2a Wet AVV geschrapt bij wet van
4 maart 2004 (Stb. 2004/104).
Wet van 24 december 1997 inzake juridische splitsing van rechtspersonen, Stb. 1997/776.
Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 5. De Minister stelde dit als volgt: “De rechtsfiguur
van de juridische fusie van vennootschappen, zoals deze geregeld is in de derde richtlijn en weldra
ook in de Nederlandse wetgeving zal zijn opgenomen, voorziet in een overgang van rechtswege
van het vermogen en van de rechten en verplichtingen tussen de overgenomen en de overnemende vennootschap. De verplichtingen uit arbeidsovereenkomst welke de overgenomen vennootschap had, gaan dus van rechtswege over op de overnemende vennootschap; de
desbetreffende bepalingen van de richtlijn en het wetsontwerp behoeven dit resultaat dus niet
meer te bewerkstelligen. Dit geldt voor elke andere rechtsopvolging onder algemene titel.”
Kamerstukken II 1981, 16 453, nr. 6, p. 5.
In de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel van fusie werd daarover het volgende meegedeeld: “Het onderwerp van de bescherming van werknemers is van de derde richtlijn afgesplitst in
een zelfstandige richtlijn: de richtlijn van 14 februari 1977, die – in het algemeen – bij overgang van
ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan het behoud van de rechten van werknemers
waarborgt.” Kamerstukken II 1981, 16 453, nr. 6, p. 5.
Zie HR 14 juni 2002, NJ 2003, 112 m.nt. Hijma en JOR 2002/152 (r.o. 3.7).
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Om onduidelijkheid te voorkomen over het bij fusie naast de fusieregeling tevens van
toepassing zijn van de artikelen 7:662 e.v. BW werd bij de wetswijziging in 2002
65
besloten de fusie als overgangsvariant toe te voegen aan artikel 7:662 lid 1 sub a BW.
Daarbij werd benadrukt dat met het opnemen van de verschillende overgangsvarianten in artikel 7:662 BW niet werd beoogd het in de jurisprudentie van het
Hof van Justitie ontwikkelde ruime overgangsbegrip in te perken. Overigens valt in
beginsel elke juridische fusie als meerzijdige rechtshandeling van de fusiepartijen op
grond van deze ruime uitleg van het overgangsbegrip onder artikel 7:662 lid 1 sub a
66
BW. De fusie is immers gericht op de overgang van het vermogen van de ene
fusiepartij naar de andere fusiepartij waarna die andere fusiepartij dit vermogen
voortaan gaat exploiteren. Uiteraard moet de fusie voor het van toepassing zijn van
de artikelen 7:662 e.v. BW tevens aan de overige voorwaarden van artikel 7:662 BW
voldoen. Hoewel een fusie niet altijd de toepasselijkheid van de artikelen 7:662 e.v. BW
meebrengt – denk bijvoorbeeld aan een fusie van twee of meer beleggingsinstellingen
waar geen werknemers in dienst zijn – zal in de praktijk niet snel sprake zijn van de
situatie dat een fusie van twee of meer rechtspersonen niet tevens een overgang van
onderneming impliceert. Afgezien van het ruime ondernemingsbegrip van artikel 7:662
BW gaat door de fusie het volledige vermogen van de verdwijnende rechtspersoon over
waardoor altijd sprake is van de overgang van een duurzaam georganiseerde economische entiteit. Slechts wanneer deze duurzaam georganiseerde economische entiteit
door de fusie haar identiteit verliest, zou geen sprake zijn van overgang van onderneming. Dit kan het geval zijn wanneer de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie ná de
fusie geheel andere ondernemingsactiviteiten gaat verrichten dan vóór de fusie verricht
werden door één of elk van de gefuseerde rechtspersonen. In dat geval wordt de
exploitatie van de ondernemingsactiviteiten van één of alle fuserende rechtspersonen
niet voortgezet of hervat door de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie. De ondernemingsactiviteiten behouden dan niet hun identiteit waardoor de artikelen 7:662 e.v. BW
67
niet van toepassing zijn naast de fusieregeling.
7.2.6

Samenloop artikelen 7:662 e.v. BW en fusieregeling

De overgang van de arbeidsovereenkomst onder algemene titel op grond van
artikel 2:309 BW komt op hetzelfde neer als het op grond van artikel 7:663 BW van
rechtswege overgaan van de rechten en verplichtingen die voor de werkgever
voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Toch heeft het van toepassing zijn van de
65
66

67
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Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 8.
Van Straalen en Beltzer betogen in hun dissertaties uit 1999 en 2000 dat bij fusie tevens de
artikelen 7:662 e.v. BW van toepassing kunnen zijn. Zij stellen dat, daar een expliciete conflictregel
ontbreekt, door de ruime uitleg van het begrip overdracht krachtens overeenkomst door het
Europees Hof van Justitie de artikelen 7:662 e.v. BW en de bepalingen uit de fusieregeling naast
elkaar van toepassing zijn. P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang
van onderneming (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 53/54 en R.M. Beltzer, Overgang
van onderneming in de private en publieke sector (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2000,
p. 188-192.
Dat het vermogen van de verdwijnende rechtspersoon bij de fusie geïntegreerd wordt in de
onderneming van de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie, staat op zich niet in de weg aan het
van toepassing zijn van de artikelen 7:662 e.v. BW. Zie HvJ EG 12 februari 2009, JAR 2009/92
(Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH), besproken in paragraaf 5.4.
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artikelen 7:662 e.v. BW op de als gevolg van een fusie onder algemene titel overgegane arbeidsovereenkomst enkele eigenaardige consequenties ten opzichte van
een ‘gewone’ overgang ten gevolge van een overeenkomst op grond van artikel 7:662
lid 2 onder a BW. In geval van samenloop van de artikelen 7:662 e.v. BW waarmee de
rechten van de werknemer worden beschermd bij overgang van onderneming en
bepalingen uit de fusieregeling waarmee de schuldeisers en contractspartijen van de
fuserende rechtspersoon worden beschermd, kan de werknemer in een dergelijk
geval een beroep doen op de voor hem meest gunstige bepaling.
Geen hoofdelijke aansprakelijkheid ex artikel 7:663 BW vervreemder en verkrijger
bij fusie
De in artikel 7:663 BW opgenomen hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervreemdende werkgever voor de op het tijdstip van de overgang uit de arbeidsovereenkomst
voortgevloeide verplichtingen gedurende een jaar na de overgang heeft bij fusie geen
betekenis. De ‘vervreemdende’ fuserende werkgever houdt immers op te bestaan
op het tijdstip van de overgang. Van hoofdelijk aansprakelijke vervreemdende
en verkrijgende werkgevers gedurende een jaar na de overgang op grond van
artikel 7:663 BW is bij fusie dus nimmer sprake. In paragraaf 5.7 van hoofdstuk 5
kwam aan de orde dat met deze hoofdelijke aansprakelijkheid wordt beoogd de
overgaande werknemer te beschermen tegen de gevolgen van een overgang van zijn
arbeidsovereenkomst naar een slecht bij kas zittende verkrijger. Dat zal bij fusie
niet snel aan de orde zijn omdat door de fusie, zoals ik hiervoor reeds constateerde,
de vermogens van twee of meer niet in surseance van betaling of in staat van
faillissement verkerende rechtspersonen worden samengevoegd waardoor de verhaalspositie van de werknemer eerder zal verbeteren dan verslechteren. Mocht de
werknemer van een fuserende rechtspersoon voldoende gronden hebben om
te twijfelen aan de nakoming van de uit zijn arbeidsovereenkomst voortgevloeide
verplichtingen door de verkrijgende rechtspersoon, dan kan hij zijn bij de
fusie verdwijnende werkgever en – indien deze voor de fusie reeds bestaat – de
verkrijgende rechtspersoon om een zekerheidstelling of waarborg verzoeken op grond
van artikel 2:316 lid 2 BW. Daarmee veronderstel ik dat sprake is van een goed
geïnformeerde werknemer. Hij moet immers aannemelijk maken dat de vermogenstoestand van de verkrijgende fusiepartij na de fusie minder waarborg zal bieden.
Daarnaast kan de zekerheidstelling of waarborg alleen voorafgaand aan de fusie
worden verlangd en tegen de weigering hiervan moet binnen één maand na de dag
waarop de fuserende rechtspersonen in een landelijk verspreid dagblad de deponering
van het fusievoorstel hebben aangekondigd, verzet worden ingesteld.
Artikel 7:665 BW: bescherming bij ontbinding op verzoek werknemer na fusie
Wanneer de overgang van de onderneming een wijziging van de omstandigheden ten
nadele van de werknemer tot gevolg heeft en de arbeidsovereenkomst om die reden
wordt ontbonden, komt op grond van artikel 7:665 BW de reden voor de ontbinding
met het oog op de toekenning van een vergoeding ex artikel 7:685 lid 8 BW voor
rekening van de werkgever. Indien de werknemer de rechtbank, sector kanton ex
artikel 7:685 BW na de fusie verzoekt om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst
met de verkrijgende fusiepartij, vormt de fusie dus een voor rekening van deze
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komende verandering van omstandigheden in de zin van artikel 7:685 lid 8 BW. Een
wijziging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer op verzoek van de werkgever op grond van 2:322 BW zal veelal niet verenigbaar zijn met de artikelen 7:662 e.v.
BW waarin juist wordt gewaarborgd dat de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen ongewijzigd mee overgaan. Wat de ontbinding van de
arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever betreft, betoogde ik hiervoor reeds
dat niet verenigbaar met het gesloten systeem van het ontslagrecht is dat de fuserende
of gefuseerde werkgever op ‘voordeliger wijze’ via artikel 2:322 BW in plaats van op
grond van artikel 7:685 BW een ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou kunnen
bewerkstelligen. Het van toepassing zijn van de ontbindingsmogelijkheid uit artikel
2:322 BW op de arbeidsovereenkomst zou leiden tot een resultaat dat in strijd is met
het stelsel of met de strekking van de wet. Temeer omdat in een dergelijke situatie
artikel 7:665 BW niet van toepassing zou zijn omdat in dit artikel expliciet wordt
verwezen naar ontbinding ex artikel 7:685 BW. Daarom zou de rechter naar mijn
mening bij een op grond van artikel 2:322 BW gevorderde ontbinding van de
arbeidsovereenkomst artikel 7:685 (jo. 665) BW moeten toepassen bij de beoordeling
van de gronden voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst en bij het toekennen
van een ontslagvergoeding aan de werknemer.
Artikel 7:665a BW: informatieverstrekking aan de werknemer bij fusie
In paragraaf 7.2.1 kwam aan de orde dat in het fusievoorstel moet worden vermeld
welke voornemens bestaan omtrent het voortzetten of beëindigen van werkzaamheden na de fusie en dat het bestuur van elke fuserende rechtspersoon de verwachte
gevolgen voor de werkzaamheden moet beschrijven en een toelichting uit juridisch,
68
economisch en sociaal oogpunt moet geven. De informatie in de toelichting, indien
69
deze wordt opgesteld door de betrokken besturen, is relevant voor de werknemer
omdat deze hem inzicht geeft in de geplande bedrijfsvoering na de fusie en omdat
hieruit blijkt welke gevolgen de fusie heeft voor zijn werkzaamheden. Deze toelichting is echter uitsluitend bestemd voor de leden en aandeelhouders van de fusiepartijen. Indien bij de fuserende werkgever een ondernemingsraad is ingesteld, zal deze
informatie uiteindelijk wel terechtkomen bij de werknemer omdat de werkgever
deze dan in het kader van het adviesrecht voorafgaande aan de fusie op grond van
artikel 25 lid 1 sub a en/of b WOR aan de ondernemingsraad moet verschaffen. Indien
bij de fuserende werkgever geen ondernemingsraad is ingesteld, kan deze informatie
via het adviesrecht van de personeelsvertegenwoordiging ex artikel 35c lid 3 jo. 35b
lid 5 WOR of, indien geen personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, via het adviesrecht van de personeelsvergadering ex artikel 35b lid 5 WOR ter kennis van de
werknemer komen. De personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering
hebben bij de niet naleving van dit adviesrecht niet eenzelfde beroepsrecht als de
70
ondernemingsraad heeft op grond van 26 WOR. Daarom hoeft de fuserende werkgever zich in die gevallen weinig gelegen te laten liggen aan de informering van de
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Artikel 2:313 lid 1 en 2 BW.
Artikel 2:313 lid 4 BW.
De personeelsvertegenwoordiging of werknemer kan zich ter zake ook niet tot de kantonrechter
wenden op grond van de geschillenregeling van artikel 36 WOR.
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personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering. In dat laatste geval is het
recht op informatie op grond van artikel 7:665a BW van belang voor de werknemer.
Op grond van artikel 7:665a BW moeten de bij de fusie betrokken rechtspersonen hun
werknemers onder meer in kennis stellen van de juridische, economische en sociale
gevolgen van de overgang voor de werknemers én van de ten aanzien van de
72
werknemers overwogen maatregelen. Verzuimt de werkgever de in artikel 7:665a
BW voorgeschreven informatie aan de werknemers te verstrekken dan is hij jegens de
73
werknemers aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW. Artikel 7:665a BW geldt
uitsluitend voor werkgevers waarbij geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld. Ik acht dit onderscheid onjuist. Hoewel de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging deze informatie in het kader van hun
adviesrecht ex respectievelijk artikel 25 lid 1 sub a en/of b WOR en artikel 35c lid 3 jo.
74
35b lid 5 WOR zullen ontvangen, betekent dit niet dat deze dan ook tevens (op tijd)
bij de werknemers terecht komt. Zo kan ter zake geheimhouding aan de leden van de
75
ondernemingsraad zijn opgelegd. In verband hiermee ben ik van mening dat de
informatieverplichting van artikel 7:665a BW in gelijke mate zou moeten gelden voor
werkgevers waarbij wel een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is
ingesteld.
Pensioen en anciënniteit gaan onder algemene titel over bij fusie
Waar bij fusie de pensioentoezeggingen en spaarregelingen van de werknemers van
de verdwijnende fusiepartij op grond van artikel 2:309 BW onder algemene titel
overgaan, bevat artikel 7:664 BW uitzonderingen en beperkingen bij de overgang van
76
pensioentoezeggingen en spaarregelingen bij overgang van onderneming. Zoals
hiervoor gesteld volgt uit zowel de (wetsgeschiedenis van) de fusieregeling en de
artikelen 7:662 e.v. BW als uit de gelaagde structuur van het BW dat beide regelingen
van toepassing zijn in geval van een overgang van onderneming als gevolg van een
juridische fusie. Dat geldt eveneens bij de overgang van de pensioenrechten van de
werknemer. De bijzondere regeling met betrekking tot de overgang van de rechten en
verplichtingen uit pensioentoezeggingen in artikel 7:664 BW is echter niet altijd
verenigbaar met de overgang onder algemene titel van deze rechten en verplichtingen op grond van de fusieregeling. Lutjens vraagt zich bij gebreke van rechtspraak
op dit punt af of de beperkingen bij de overgang van de pensioenrechten van
de werknemer in artikel 7:664 BW als een bijzondere wettelijke afwijking van
77
de overgang onder algemene titel moet worden aangemerkt. Ik meen dat een
71
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Volledigheidshalve wijs ik erop dat de vakbonden op grond van artikel 3 en 4 van het SER-besluit
fusiegedragsregels 2000 geïnformeerd en geconsulteerd dienen te worden over de aan de fusie
verbonden werknemersaspecten. Hoewel bij fusie langs deze weg eveneens informatie bij de
werknemer terecht kan komen, is ook hier sprake van tandeloze bepalingen.
Artikel 7:665a sub d en e BW.
Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 5, p. 9.
En zij deze informatie voorts op grond van artikel 31 lid 1 (jo. 35 lid 3) WOR kunnen opvragen.
Artikel 20 WOR. Artikel 20 WOR geldt niet voor leden van de personeelsvertegenwoordiging en in
de WOR ontbreekt een bepaling op grond waarvan geheimhouding aan de leden van personeelsvertegenwoordiging kan worden opgelegd.
Zie paragraaf 5.6.5.
E. Lutjens, Overgang van ondernemingen: de pensioenrechten, Zutphen: Paris 2006, p. 69. Zie ook
E. Lutjens, Pensioen bij overgang van onderneming, SMA 2002/9, p. 467.
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dergelijke exclusieve toepassing van artikel 7:664 BW in geval van fusie niet aan de
orde is. In hoofdstuk 2.4 kwam aan de orde dat van exclusieve toepassing slechts dan
sprake kan zijn wanneer dit volgt uit de wet of uit het wettelijke systeem exclusiviteit
mag worden aangenomen. Wanneer de cumulatieve of alternatieve toepassing van de
algemene regel, in deze situatie is dat artikel 2:309 BW, tot onaanvaardbare gevolgen
zou leiden, zou de bijzondere regel, in deze situatie is dat artikel 7:664 BW, voorgaan op
de algemene regel. Van dergelijke onaanvaardbare gevolgen op grond waarvan bijzondere regel van artikel 7:664 BW zou moeten voorgaan is geen sprake. Mijns inziens heeft
het tegelijkertijd van toepassing zijn van de fusieregeling en artikel 7:664 BW als gevolg
dat de partij die bij de toepassing van de betrokken regeling als de gerechtigde kan
worden aangemerkt, kan kiezen op welke bepaling hij zich beroept. Die gerechtigde is in
deze situatie de werknemer. Wanneer de pensioenregeling bij de vervreemder gunstiger
is dan die van de verkrijger, zal de werknemer zich dan beroepen op de overgang
onder algemene titel van zijn pensioenrechten wanneer de verkrijger op grond van
artikel 7:664 BW lid 1 BW zijn eigen pensioenregeling op de overgegane werknemers
zou willen gaan toepassen. Op dit gebied verkeert de werknemer van een fuserende
werkgever dus in een gunstigere positie dan de werknemer wiens arbeidsovereenkomst
anders dan als gevolg van een fusie (of splitsing, waar dezelfde redenering opgaat) enkel
overgaat op grond van de artikelen 7:662 e.v. BW. Dat de werknemer bij cumulatie het
recht heeft zich op de overgang onder algemene titel van zijn pensioenrechten te
beroepen, lijkt mij gelet op de met de artikelen 7:662 e.v. BW beoogde bescherming van
de werknemer geen onaanvaardbaar gevolg in de hiervoor bedoelde zin.
Ook de beperkingen bij de overgang van de door de werknemer bij de vervreemder
opgebouwde anciënniteit op grond van het in hoofdstuk 5 besproken arrest Collino en
78
Chiappero zijn bij een overgang van onderneming als gevolg van een fusie niet
aan de orde. De anciënniteit van de werknemer gaat bij fusie onder algemene titel –
dus één op één – over op de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie. Overigens leidt
dit in de praktijk niet tot verschillen in de rechtspositie van de als gevolg van een
fusie overgegane werknemer ten opzichte van die van de uitsluitend op grond van
artikel 7:663 BW overgegane werknemer. Ook in deze laatste situatie worden door het
UWV WERKbedrijf bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel uit artikel 4:2
Ontslagbesluit de door de werknemer opgebouwde dienstjaren bij de vervreemder
79
meegeteld.
7.3

Splitsing

Bij juridische splitsing gaat het vermogen of een deel van het vermogen van een
rechtspersoon onder algemene titel over op één of meer bestaande en/of bij de
juridische splitsing opgerichte verkrijgende rechtsperso(o)n(en). Naast deze juridische splitsing bestaan andere methoden waarmee een rechtspersoon vermogen kan
78

79
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HvJ EG 14 september 2000, JAR 2000/225 (Collino en Chiappero/Telecom Italia SpA). Zie ook HvJ
EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. Mok en JAR 2011/262 m.nt. Haanappel-van der Burg
(Scattolon/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
Beleidsregels ontslagtaak UWV, hoofdstuk 24-8, versie september 2012. Zie hierover nader
paragraaf 5.6.1.
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overdragen naar één of meer bestaande of nieuw opgerichte rechtspersonen waarin
hij aandelen verkrijgt. In dat geval wordt ook wel gesproken over een splitsing
80
in economische zin. Een dergelijke splitsing in economische zin komt in verschillende varianten voor. Zo kan een rechtspersoon zijn ondernemingsactiviteiten inbrengen in twee of meer door hem opgerichte groepsmaatschappijen en zelf gaan
functioneren als moedermaatschappij (bedrijfssplitsing), of kunnen twee rechtspersonen gezamenlijk een nieuwe rechtspersoon oprichten waarin zij beiden een
ondernemingsactiviteit inbrengen (joint venture). Ten slotte kan een rechtspersoon
met twee (bijvoorbeeld in onmin levende) aandeelhouders twee groepsmaatschappijen oprichten in elk waarvan een deel van de ondernemingsactiviteiten wordt
ondergebracht. Elke aandeelhouder verkrijgt vervolgens de aandelen in één groepsmaatschappij waarna de splitsende rechtspersoon wordt ontbonden (aandeelhouders- of ruziesplitsing). Bij elk van deze drie varianten zal echter de overdracht van de
ondernemingsactiviteit(en) gepaard moeten gaan met de voor elk vermogensbestanddeel wettelijk voorgeschreven leveringsformaliteiten en is de medewerking van
schuldeisers en contractspartijen van de rechtspersoon vereist. De gevolgen voor het
werkgeverschap in geval van een splitsing in economische zin kwamen aan de orde in
hoofdstuk 5.
7.3.1

Juridische splitsing

De splitsingsregeling trad in werking op 1 februari 1998 en is gebaseerd op de Zesde
81
EEG-richtlijn. Juridische splitsing (hierna: splitsing) kan worden beschouwd als
het juridisch spiegelbeeld van de fusie. Waar bij de fusie de vermogens onder
algemene titel samenkomen in een verkrijgende rechtspersoon, wordt bij splitsing
het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel verdeeld – gesplitst – over
twee of meer rechtspersonen. In artikel 2:334a BW zijn twee vormen van splitsing
82
opgenomen. De eerste is zuivere splitsing, waarbij de splitsende rechtspersoon zelf
83
ophoudt te bestaan en het vermogen van deze rechtspersoon onder algemene titel
overgaat op twee of meer bestaande en/of nieuw opgerichte rechtspersonen. De
84
tweede vorm van splitsing is afsplitsing. Hier gaat het vermogen of een deel van het
vermogen van de (af)splitsende rechtspersoon onder algemene titel over op één of
meer andere rechtspersoon en blijft de (af)splitsende rechtspersoon bestaan. Evenals
bij fusie dienen de partijen bij splitsing en de bij de splitsing op te richten verkrijgende
85
rechtspersoon in beginsel dezelfde rechtsvorm te hebben en kunnen de verkrijgende rechtspersonen bij splitsing zowel bestaande als in het kader van de splitsing

80
81
82
83
84
85

Ook personenvennootschappen kunnen zich in economische zin splitsen.
Zesde EEG-richtlijn 82/891/EEG van 17 december 1982.
Artikel 2:334a lid 2 BW.
Artikel 2:334c lid 1 BW.
Artikel 2:334a lid 3 BW.
Artikel 2:334b lid 1 en 2 BW. Het derde lid van dit artikel bepaalt dat NV’s en BV’s daarbij als
rechtspersonen met dezelfde rechtsvorm worden aangemerkt en het vierde lid van dit artikel
maakt mogelijk dat bij splitsing van een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij
of stichting een verkrijgende NV of BV mag worden opgericht, mits de (af)splitsende rechtspersoon
bij de splitsing alle aandelen verkrijgt in deze rechtspersoon.
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86

opgerichte rechtspersonen zijn. De leden of aandeelhouders van de (af)splitsende
87
rechtspersoon worden in beginsel lid of aandeelhouder in de verkrijgende rechts88
persoon. Het vermogen gaat onder algemene titel over en deze overgang wordt
bewerkstelligd met het ondertekenen van de notariële akte van splitsing. Medewerking van contractspartijen, schuldeisers of andere derden is daardoor evenals bij
89
fusie niet nodig. In de memorie van toelichting op de splitsingsregeling werd echter
benadrukt dat de splitsing niet was bedoeld als alternatief voor het overdragen van
vermogensbestanddelen onder bijzondere titel. De splitsing diende gepaard te gaan
met een wijziging in de structuur van de rechtspersoon. Doorgaans zou deze zijn
beslag krijgen doordat bij de splitsing een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht of
leden of aandeelhouders van een splitsende rechtspersoon lid of aandeelhouder
worden in de verkrijgende rechtspersoon. Van een dergelijke structuurwijziging is
dus eveneens sprake bij de hiervoor besproken varianten van splitsing in economische zin. Een splitsing waarbij elke structuurwijziging achterwege zou blijven was,
zo werd meegedeeld in de memorie van toelichting, in de opzet van het wetsvoorstel
niet mogelijk. Dit leidde tijdens de parlementaire behandeling van de splitsingsregeling tot de vraag of de structuurwijziging als afzonderlijke eis gold, naast de in
90
Titel 7 Boek 2 BW opgenomen criteria voor splitsing. De regering beantwoordde
91
deze vraag ontkennend en bevestigde daarmee dat wanneer wordt voldaan aan de
in de wet gestelde vereisten bij splitsing sprake is van een rechtsgeldige splitsing.
Zoals het fusievoorstel bij de fusie vormt bij de splitsing het splitsingsvoorstel de kern
van de splitsingsprocedure. Dit voorstel wordt opgesteld door de besturen van de bij
de splitsing betrokken rechtspersonen. Schuldeisers en contractspartijen van de
splitsende rechtspersoon kunnen kennis nemen van de voorgenomen splitsing van
hun wederpartij doordat deze op grond van artikel 2:334h lid 3 BW verplicht is in een
landelijk verspreid dagblad aan te kondigen dat het splitsingsvoorstel bij het handelsregister is gedeponeerd. Artikel 2:334f lid 2 sub c BW bepaalt dat uit dit voorstel moet
blijken of het om een zuivere splitsing of afsplitsing gaat. In het voorstel wordt
omschreven welke vermogensbestanddelen van de splitsende rechtspersoon op de

86

87

88
89
90
91
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Zij het dat wanneer bij afsplitsing geen rechtspersoon wordt opgericht en uitsluitend naar één of
meer bestaande rechtspersonen wordt afgesplitst dan ten minste één verkrijgende rechtspersoon
overeenkomstig artikel 2:334d of 2:334aa BW lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal
toekent aan leden of aandeelhouders van de afsplitsende rechtspersoon.
Uitzonderingen op deze regel vormen de zogenaamde hybride splitsing ex artikel 2:334a lid 3 BW,
waarbij het hele vermogen van de (af)splitsende rechtspersoon overgaat op een bij de splitsing
opgerichte NV of BV waarvan de (af)splitsende rechtspersoon vervolgens weer enig aandeelhouder
wordt en de splitsing van aandeelhouders van artikel 2:334cc BW. Voorts is evenals in de
fusieregeling ook in de splitsingsregeling – in artikel 2:334ii BW – een regeling voor de
driehoekssplitsing (in groepsverband) opgenomen.
Artikel 2:334e lid 1 BW.
Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 5.
M. van Olffen, F.K. Buijn en P.H.M. Simonis, Splitsing van ondernemingen, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2004, p. 110.
Meegedeeld werd “dat voor de vraag of sprake is van een splitsing de wettelijke definitie van
splitsing in artikel 334a beslissend is. Het begrip structuurwijziging is uitsluitend in de toelichting
geïntroduceerd om te verduidelijken wat de achtergrond is van de eisen die in de definitie met
zoveel woorden aan de splitsing worden gesteld (uitreiking van aandelen of lidmaatschapsrechten
of oprichting van een nieuwe rechtspersoon).” Kamerstukken II 1996/97, 24 702, nr. 6, p. 5.
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verkrijgende rechtsperso(o)n(en) overgaan en, indien de splitsende rechtspersoon
blijft bestaan, welke vermogensbestanddelen achterblijven bij de splitsende rechts92
persoon. Ook moet een zogenaamde pro forma winst- en verliesrekening of
exploitatierekening van de verkrijgende rechtsperso(o)n(en) en de in het geval van
afsplitsing voortbestaande splitsende rechtspersoon bij het splitsingsvoorstel worden
93
gevoegd. Het doel hiervan is aan belanghebbenden bij de splitsing een indruk
te geven van de winstcapaciteiten en levensvatbaarheid van de splitsende rechtspersoon, indien deze blijft bestaan, en van de verkrijgende rechtsperso(o)n(en).
Artikel 2:334f lid 2 sub e BW bouwt hierop voort en bepaalt dat het voorstel de
waarde van de vermogensbestanddelen moet vermelden welke worden toegesplitst
aan de verkrijgende rechtsperso(o)n(en) en, indien hiervan sprake is, de waarde van
de vermogensbestanddelen die achterblijven bij de afsplitsende rechtspersoon.
Indien de splitsing meebrengt dat werkzaamheden van de bij de splitsing betrokken
rechtspersonen zullen worden gewijzigd of gestaakt, moeten de besturen van de bij
94
de splitsing betrokken rechtspersonen dit in het splitsingsvoorstel vermelden. Het
bestuur van elke bij de splitsing betrokken rechtspersoon dient in een schriftelijke
toelichting de redenen voor splitsing en de te verwachten gevolgen voor de werkzaamheden te beschrijven en een toelichting te geven uit juridisch, economisch en
95
sociaal oogpunt. In deze toelichting wordt een visie gegeven over de gevolgen van
de splitsing en wordt onderbouwd dat de levensvatbaarheid van de gescheiden
onderdelen van de gesplitste rechtspersoon afzonderlijk voldoende gewaarborgd
96
is. De toelichting hoeft evenals de toelichting op het fusievoorstel ex artikel 2:313
lid 1 BW slechts aan leden of aandeelhouders of aan hen die een bijzonder recht
97
hebben jegens de splitsende rechtspersoon ter inzage te worden gelegd. Anders dan
bij fusie kunnen de besturen van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen deze
toelichting niet achterwege laten indien de aandeelhouders daarmee instemmen.
7.3.2

Meer nadruk op positie schuldeisers en contractspartijen dan bij fusie

In de memorie van toelichting op de splitsingsregeling werd meegedeeld dat de
positie van de schuldeisers van de splitsende rechtspersoon bijzondere aandacht
98
verdiende. Anders dan bij de fusie, waar vooral aandeelhouders nadeel kunnen
ondervinden in de vorm van een scheve ruilverhouding van de aandelen in de
verkrijgende rechtsperso(o)n(en), bestaat bij splitsing het gevaar voor benadeling
van schuldeisers. Zij worden na de splitsing geconfronteerd met een schuldenaar die
slechts nog een deel bezit van het oorspronkelijke vermogen van de splitsende
99
rechtspersoon dat was bestemd voor verhaal van hun vorderingen. Wanneer bij

92
93
94
95
96
97
98
99

Artikel 2:334f lid 2 sub d BW.
De pro forma winst- en verliesrekening of exploitatierekening mag de vorm van een globale
presentatie hebben. Kamerstukken II 1997/98, 24 702, nr. 8, p. 2.
Artikel 2:334f lid 2 sub k BW.
Artikel 2:334g lid 1 BW.
A.F.M. Dorresteijn (red), Juridische splitsing van vennootschappen, Arnhem: Gouda Quint 1998,
p. 84.
Artikel 2:334h lid 2 BW.
Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 3 en 12.
Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 3.
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de splitsing een rechtsverhouding overgaat, zou de verkrijgende rechtspersoon niet
tot nakoming in staat kunnen zijn omdat de daarvoor benodigde werknemers of
middelen niet op haar zijn overgegaan. In deze situatie kan de contractspartij van de
splitsende rechtspersoon als schuldeiser tevens worden beperkt in zijn verhaalsmogelijkheden doordat het vermogen van zijn nieuwe wederpartij kleiner is geworden,
of moeilijker traceerbaar is dan dat van zijn als gevolg van de splitsing verdwenen
100
wederpartij. In geval van afsplitsing kunnen contractspartijen en schuldeisers wier
rechtsverhoudingen achterblijven bij de afsplitsende rechtspersoon hiervan nadeel
ondervinden als de afsplitsende rechtspersoon de hieruit voortvloeiende verplichtingen niet meer kan nakomen omdat de daarvoor benodigde werknemers of
middelen werden afgesplitst en/of omdat het vermogen van de afsplitsende rechts101
persoon kleiner is geworden. Om deze nadelige gevolgen van de splitsing voor
schuldeisers en contractspartijen tegen te gaan, bevat de splitsingsregeling in vergelijking met de fusieregeling meer bepalingen ter bescherming van de belangen van de
schuldeisers en de contractspartijen van de splitsende rechtspersoon.
7.3.3

De overgang van rechtsverhoudingen bij splitsing

Artikel 2:334j lid 1 BW bepaalt dat rechtsverhoudingen, waarbij de splitsende
rechtspersoon partij is, in beginsel in hun geheel overgaan op één verkrijgende
rechtspersoon bij de splitsing. In de memorie van toelichting werd meegedeeld dat
onder rechtsverhouding zowel de enkele schuld of verplichting als de meer omvattende rechtsverhoudingen, zoals het samenstel van rechten en verplichtingen dat uit
102
een overeenkomst voortvloeit, moet worden verstaan. Daarmee wordt beoogd te
waarborgen dat de wederpartij na de splitsing “niet met een veelvoud aan wederpartijen te maken krijgt omdat sommige verplichtingen op de ene, andere op een
andere en de rechten op een derde rechtspersoon zijn overgegaan.” De regering deelde
echter eveneens mee dat artikel 2:334j BW niet in de weg staat aan het ongesplitst op
meer dan één verkrijgende rechtspersoon overgaan van een rechtsverhouding zodat de
betrokken rechtspersonen na de splitsing gezamenlijk de daaraan verbonden rechten
uitoefenen en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uit de rechtsverhouding voort103
vloeiende verplichtingen.
In het tweede en derde lid van artikel 2:334j BW zijn uitzonderingen op het
ondeelbaar overgaan van de rechtsverhouding opgenomen. Artikel 2:334j lid 2 BW
bepaalt dat een rechtsverhouding mag worden gesplitst wanneer deze verbonden is

100 Evenals bij fusie kan een rechtspersoon niet partij zijn bij een splitsing gedurende surseance van
betaling of faillissement (artikel 2:334b lid 6 BW). Op grond echter van de in artikel 2:334b lid 7
BW neergelegde uitzondering op deze regel mag een splitsende rechtspersoon wel in surseance
van betaling of faillissement zijn indien alle verkrijgende rechtspersonen bij de splitsing opgerichte NV’s of BV’s zijn en de splitsende rechtspersoon van deze bij de splitsing alle aandelen
verkrijgt. Zie voor een (afgewezen) beroep op de faillissementspauliana van artikel 42 Faillissementswet door curatoren van een twee jaar na een afsplitsing gefailleerde NV: Rb. Zutphen
29 december 2010, JOR 2011/302 m.nt. Nagtegaal.
101 Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 12.
102 Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 13.
103 Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 13.
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met verschillende vermogensbestanddelen die op hun beurt weer op verschillende
verkrijgende rechtspersonen overgaan. Datzelfde geldt op grond van artikel 2:334j
lid 3 BW indien bij afsplitsing een deel van de vermogensbestanddelen achterblijft bij
de splitsende rechtspersoon. Volgens de memorie van toelichting valt niet in het
algemeen te zeggen wanneer sprake is van verbondenheid van een rechtsverhouding
aan verschillende vermogensbestanddelen en zal dit afhangen van de aard van de
rechtsverhouding en van de feitelijke omstandigheden. Die aard en omstandigheden
van het geval zouden in ieder geval moeten impliceren dat de uitvoering van de
rechtsverhouding in het gedrang zou komen als deze niet zou worden gesplitst.
Daarvan is volgens de regering sprake wanneer de splitsing feitelijke belemmeringen
104
oplevert die de uitvoering van de rechtsverhouding bemoeilijken. Zowel feitelijke
belemmeringen aan de kant van de wederpartij van de splitsende rechtspersoon als
aan de kant van de splitsende rechtspersoon bij het nakomen van verplichtingen
105
kunnen een grond opleveren voor splitsing van de rechtsverhouding. Als voorbeeld
van een situatie waarin feitelijke belemmeringen aan de kant van de wederpartij van
de splitsende rechtspersoon een grond vormen voor de splitsing van de rechtsverhouding wordt in de memorie van toelichting genoemd de overeenkomst voor het
onderhoud van twee gebouwen en het bij de splitsing overgaan van de twee
gebouwen naar verschillende rechtspersonen. Deze overeenkomst kan dan worden
gesplitst in twee overeenkomsten, elk voor het onderhoud van één gebouw. Als ander
voorbeeld wordt genoemd de overeenkomst waarbij de wederpartij zich jegens de
splitsende rechtspersoon heeft verplicht niet met deze te gaan concurreren. Om te
voorkomen dat de wederpartij zich na de splitsing jegens alle verkrijgende rechtspersonen dient te onthouden van concurrerende handelingen, kan deze overeenkomst
worden gesplitst en verdeeld over de rechtspersonen waarnaar de vermogensbestanddelen werden toegesplitst (of waarbij vermogensbestanddelen achterblijven) die voor
de splitsende rechtspersoon de grond vormden voor het aangaan van deze overeenkomst. Als voorbeeld van een situatie waarin feitelijke belemmeringen aan de kant van
de splitsende rechtspersoon een grond vormen voor de splitsing van de rechtsverhouding met de wederpartij, werd in de memorie van toelichting de situatie genoemd
waarin de verplichtingen van de splitsende rechtspersoon tegenover een wederpartij
alleen door een bepaalde werknemer kunnen worden uitgevoerd en diens arbeidsovereenkomst bij de splitsing op een andere rechtspersoon overging dan die waarnaar
de rechtsverhouding met de wederpartij overging.
Wat de wijze betreft waarop een rechtsverhouding mag worden gesplitst, schrijft
artikel 2:334j lid 2 BW voor dat dit “naar evenredigheid van het verband dat de
rechtsverhouding heeft met de vermogensbestanddelen die elke rechtspersoon
verkrijgt dient te geschieden.” Uit de memorie van toelichting blijkt niet welke
concrete verdeelsleutel met deze evenredigheid wordt beoogd. Aangenomen wordt
dat de waarde van de vermogensbestanddelen, de verkrijgingsprijs, de bedoelingen
van de partijen bij het aangaan van de rechtsverhouding en de plaats waar de
104 Financieel onvermogen van de verkrijgende rechtspersonen bij splitsing vormt volgens de
memorie van toelichting niet zo een feitelijke belemmering. Kamerstukken II 1995/96, 24 702,
nr. 3, p. 13.
105 Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 13.
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vermogensbestanddelen zich bevinden, indicaties vormen voor de wijze van verde106
ling van de rechtsverhouding. Als hiervoor gesteld, verzet de splitsingsregeling zich
er niet tegen dat rechtsverhoudingen ongesplitst overgaan op meerdere verkrijgende
rechtspersonen bij de splitsing. De splitsende rechtspersoon is niet verplicht de aan
verschillende vermogensbestanddelen verbonden rechtsverhoudingen als bedoeld in
artikel 2:334j lid 2 en 3 BW te splitsen. Besluit de splitsende rechtspersoon niet tot
splitsing van deze rechtsverhoudingen dan gaan deze ongedeeld over op de verkrijgende rechtspersonen. Deze verkrijgende rechtspersonen worden dan gezamenlijk
partij bij de rechtsverhouding en hoofdelijk aansprakelijk tot nakoming jegens de
wederpartij. Tot een maand nadat de bij de splitsing betrokken rechtspersonen de
deponering van het splitsingsvoorstel hebben aangekondigd in een landelijk verspreid
dagblad kan de wederpartij van de splitsende rechtspersoon in verzet komen tegen de
wijze waarop zijn rechtsverhouding en de daarmee nauw verbonden vermogensbe107
standdelen al dan niet zal overgaan op grond van het splitsingsvoorstel. In het
108
verzoekschrift hoeft niet te worden vermeld welke wijziging wordt verlangd.
7.3.4

Zekerheidstelling en waarborg voor schuldeisers en contractspartijen

In artikel 2:334k BW is een vrijwel gelijk aan artikel 2:316 lid 1 BW luidende bepaling
opgenomen op grond waarvan iedere schuldeiser, tenzij deze voldoende waarborgen
heeft, of tenzij de verkrijgende splitsende partij die na de splitsing zijn schuldenaar
zal zijn niet minder waarborg zal bieden dan voor de splitsing bestond, kan verlangen
dat “ten minste een van de partijen bij de splitsing” zekerheid stelt of een andere
109
waarborg geeft voor de voldoening van diens vordering. Voor de bepaling van de
vorm van die waarborg of zekerheid vormt het verzoek van de schuldeiser het
110
uitgangspunt en komen dezelfde wijzen van zekerheidstelling in aanmerking als
genoemd bij fusie in paragraaf 7.2.4. Verder kan mijns inziens ook bij splitsing de
waarborg alleen worden verlangd van de bij de splitsing verdwijnende of voortbestaande rechtspersoon en van de verkrijgende rechtspersoon, en niet van andere
111
partijen bij de splitsing. Wordt een op grond van artikel 2:334k BW verlangde
zekerheidstelling of waarborg geweigerd, dan kan de schuldeiser door middel van het
indienen van een verzoekschrift waarin de verlangde waarborg is vermeld tot een

106 Zie H.E. Boschma en J.N. Schutte-Veenstra in J.H. Nieuwenhuis e.a. (red.), Tekst & Commentaar
Burgerlijk Wetboek, Negende druk, Deventer: Kluwer 2011, artikel 2:334j BW aant. 3.
107 Artikel 2:334l BW. Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 14/15.
108 De Rechtbank ’s-Gravenhage oordeelde in een geval waarin in het splitsingsvoorstel een betwiste
schadevergoedingsvordering werd gesplitst over de verkrijgende rechtspersonen bij zuivere
splitsing, dat geen sprake was van een splitsbare rechtsverhouding ex artikel 2:334j lid 2 BW.
Vervolgens bepaalde de rechtbank dat de splitsende rechtspersoon een waarborg diende te geven,
inhoudende dat de verkrijgende rechtspersonen hoofdelijk zouden zijn verbonden tot nakoming
van de schadevergoedingsvordering. Rb. ’s-Gravenhage 7 februari 2001, JOR 2001/111 m.nt. Van
Luyn.
109 Het vermogen waarop de schuldeiser zich vóór en na de splitsing kan verhalen dient niet gelijk te
zijn, maar het moet een even grote waarborg bieden dat de vordering zal worden voldaan (Rb.
Amsterdam 4 april 2003, JOR 2003/105).
110 Zoals volgt uit de laatste zin van artikel 2:334l lid 1 BW.
111 Zoals een andere rechtspersoon dan de schuldenaar-rechtspersoon die bij de ‘joint venturesplitsing’ tevens vermogen afsplitst naar de verkrijgende rechtspersoon.
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maand na de aankondiging van de deponering van het splitsingsvoorstel in een
landelijk verspreid dagblad in verzet komen tegen het splitsingsvoorstel.
Op basis van de tekst van artikel 2:334k BW kan voor de voldoening van op het
moment van splitsing bestaande vorderingen een zekerheid of waarborg worden
verlangd. Artikel 2:334k BW is gebaseerd op artikel 12 van de Zesde EEG-richtlijn
112
waarin is neergelegd dat de belangen van schuldeisers wier vorderingen voor de
openbaarmaking van het splitsingsvoorstel zijn ontstaan en ten tijde van die openbaarmaking nog niet opeisbaar zijn, op passende wijze beschermd moeten worden in
de wetgevingen van de lidstaten. Evenals bij fusie zal het bij splitsing voor schuldeisers met een bestaande rechtsverhouding vooral van belang zijn dat de vorderingen
die in de toekomst uit die rechtsverhouding gaan voortvloeien worden veiliggesteld.
Daarom meen ik ook hier dat artikel 2:334k BW zo moet worden geïnterpreteerd dat
eveneens ter zake van toekomstige vorderingen, voortvloeiend uit vóór de splitsing
ontstane rechtsverhoudingen, een zekerheid of waarborg mag worden verlangd. In de
spaarzame jurisprudentie wordt daarover ook zo geoordeeld. In haar beschikking van
113
1 juni 1999 overwoog de Rechtbank Arnhem dat artikel 2:334k BW niet slechts
betrekking heeft op schuldeisers die opeisbare vorderingen hebben. De tekst van dit
artikel bood volgens de rechtbank geen enkel aanknopingspunt voor een dergelijke
restrictieve uitleg en paste ook niet in het samenstel van waarborgen dat de wetgever
met het oog op de belangen van schuldeisers in het leven had geroepen. In hoger
114
beroep liet de Ondernemingskamer het oordeel van de rechtbank in stand. Welke
zekerheid of waarborg contractspartijen dan voor hun toekomstige vorderingen
zouden kunnen verlangen, hangt evenals bij de fusie af van de feitelijke omstandigheden waarbij onder meer van belang is of tegenover deze toekomstige vorderingen
ook toekomstige verplichtingen van contractspartijen staan.
Het verzet wordt ongegrond verklaard indien de schuldeiser niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de vermogenstoestand van zijn wederpartij na de splitsing minder waarborg zal bieden dat de vordering zal worden voldaan en dat van de
115
splitsende rechtspersoon onvoldoende waarborgen zijn verkregen. Bij de vraag of
sprake is van voldoende waarborgen, en daarmee of schuldeisers van de splitsende
rechtspersoon met succes een beroep kunnen doen op artikel 2:334k BW, speelt de
aansprakelijkheid op grond van het in paragraaf 7.3.7 te bespreken artikel 2:334t BW
een belangrijke rol. Kort gezegd zijn op grond van artikel 2:334t BW na de splitsing,
naast de rechtspersoon waarbij de verbintenis achterblijft of waarnaar de verbintenis
overgaat, de voortbestaande of verkrijgende rechtsperso(o)n(en) aansprakelijk tot
nakoming van de verbintenis van de splitsende rechtspersoon. Zowel de Rechtbank
116
117
Amsterdam als de Ondernemingskamer oordeelden in procedures waarin schuldeisers zich op grond van artikel 2:334k BW verzetten tegen de splitsing, dat geen

112
113
114
115
116
117

Evenals in artikel 13 van de Derde EEG-richtlijn betreffende de juridische fusie.
Rb. Arnhem 1 juni 1999, JOR 1999/173 m.nt. Van Luyn (r.o. 5.7).
OK 18 november 1999, JOR 1999/254 m.nt. Van Luyn.
Artikel 2:334l lid 1 BW.
Rb. Amsterdam 4 april 2003, JOR 2003/105 m.nt. Van Luyn (r.o. 4.12 en 4.13).
OK 18 november 1999, JOR 1999/254 m.nt. Van Luyn (r.o. 3.6).
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sprake kon zijn van minder waarborgen voor nakoming als gevolg van de splitsing
omdat de schuldeisers na de splitsing op grond van artikel 2:334t BW zowel de
voortbestaande rechtspersoon als de verkrijgende rechtspersoon aan konden spreken
tot nakoming van hun vorderingen. De gedachte hierachter is dat door de aansprakelijkheid van alle splitsingspartijen na de splitsing ex artikel 2:334t BW de totale
waarde van het verhaalsvermogen voor de schuldeisers ten tijde van de splitsing
hetzelfde blijft. In haar noten bij beide uitspraken concludeert Van Luyn dat
artikel 2:334k BW een dode letter is indien telkens geoordeeld zou worden dat de
vermogenstoestand van een splitsende rechtspersoon niet minder waarborg zal
bieden na de splitsing in verband met de aansprakelijkheid van de splitsingspartijen
ex artikel 2:334t BW. Artikel 2:334k BW zou dan alleen nog betekenis hebben in de
situatie dat bij de splitsing vermogen overgaat naar een reeds bestaande rechtspersoon die zelf een negatief vermogen heeft waardoor de verhaalspositie van
schuldeisers achteruit kan gaan ondanks de aansprakelijkheid van de splitsingspartijen ex artikel 2:334t BW.
7.3.5

Wijziging of ontbinding van rechtsverhoudingen naar aanleiding
van de splitsing

Artikel 2:334r BW bevat een met artikel 2:322 BW vergelijkbare regeling die aan zowel
de bij de splitsing betrokken rechtspersonen als aan hun wederpartijen de mogelijkheid
biedt de rechtsverhouding die zij met elkaar hebben te laten wijzigen of ontbinden door
de rechter. Artikel 2:334r BW is vrijwel identiek aan artikel 2:322 BW bij fusie en staat
118
in een zelfde verhouding tot 6:258 BW. Ten aanzien van het vervallen van de
mogelijkheid wijziging of ontbinding van de rechtsverhouding te vorderen op grond
van artikel 2:334r BW nadat zes maanden na de deponering van de (notariële)
splitsingsakte bij het handelsregister zijn verstreken, deelde de regering mee dat
daardoor langdurige onzekerheid over het lot van de rechtsverhouding werd verme119
den. Door enerzijds de openbaarmakingsverplichting (van het splitsingsvoorstel) en
anderzijds de vervaltermijn van zes maanden werd naar het oordeel van de regering
recht gedaan aan de belangen van zowel de bij de splitsing betrokken rechtspersonen
als aan die van de wederpartijen van de splitsende rechtspersoon. De bevoegdheid tot
het instellen van de vordering vervalt na verloop van zes maanden na de deponering
van de (notariële) akte van splitsing bij de handelsregisters van de woonplaatsen van de
120
verkrijgende rechtsperso(o)n(en) en de gesplitste rechtspersoon. De als gevolg van
118 De kantonrechter te Assen oordeelde dat artikel 2:334r BW een expliciete, bijzondere regeling
bevat voor het geval dat de onvoorziene omstandigheid bestaat uit de splitsing van een partij bij
een overeenkomst en dat dit meebrengt dat geen plaats meer is voor toetsing aan artikel 6:258 BW
indien een vordering tot wijziging van de overeenkomst niet toewijsbaar is op grond van
artikel 2:334r BW. Ktr. Assen 17 januari 2012, LJN: BV7391. Zie over de verhouding tussen
artikel 2:334r BW en artikel 6:258 BW ook Ktr. Tilburg 22 februari 2012, LJN: BW4408.
119 Kamerstukken II 1996/97, 24 702, nr. 6, p. 2. Ten aanzien van de verhouding tussen artikel 2:334r
BW (en artikel 2:322 BW) en artikel 6:258 BW voegde de Minister daar nog aan toe dat de regeling
van artikel 2:334r BW alleen de veranderingen betrof die ten gevolge van de splitsing waren
opgetreden en een vordering wegens onvoorziene omstandigheden ex artikel 6:258 BW op grond
van een ander feitencomplex onverlet liet.
120 Artikel 2:334r lid 2 BW. Zie ook artikel 2:334n lid 3 BW. De vordering kan ook voor de neerlegging
van de akte van splitsing worden ingesteld (Kamerstukken II 1996/97, 24 702, nr. 6, p. 2.).
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wijziging of ontbinding ontstane schade van de wederpartij van de splitsende rechtspersoon kan op grond van artikel 2:334r lid 3 BW op de bij de splitsing betrokken
rechtspersonen worden verhaald. Van een overeenkomst die als gevolg van de splitsing
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet in stand kan blijven, zal bij splitsing
minder snel sprake zijn dan bij fusie waarbij anders dan bij splitsing altijd sprake is van
de overgang van het volledige vermogen van in ieder geval één rechtspersoon naar een
verkrijgende rechtspersoon. Bij splitsing bestaat een grotere vrijheid in de toedeling van
vermogen en zal voorafgaand aan de splitsing bij het opstellen van het splitsingsvoorstel al nagedacht zijn over een werkbare toe- en verdeling van overeenkomsten. Als
voorbeeld van een overeenkomst die als gevolg van de splitsing naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet in stand kan blijven, noemde de regering in de memorie
van toelichting op artikel 2:334j BW de overeenkomst op grond waarvan de wederpartij
121
zich dient te onthouden van concurrentie jegens de splitsende rechtspersoon. Op
grond van artikel 2:334j lid 2 en 3 BW kan deze overeenkomst op een zodanige wijze
worden gesplitst dat de verplichting van de wederpartij om zich te onthouden van
concurrerende handelingen na de splitsing geldt jegens alle rechtspersonen die
vermogensbestanddelen hebben verkregen met het oog waarop deze verplichting
was aangegaan. In een dergelijk geval kan de rechter deze overeenkomst op vordering
van de wederpartij met toepassing van artikel 2:334r BW wijzigen (matigen) of
ontbinden als deze daardoor zwaarder op de wederpartij is gaan drukken dan voor
de splitsing het geval was.
7.3.6

Aansprakelijkheid van splitsingspartijen voor ‘vergeten’ vorderingen

Het kan ook voorkomen dat uit het splitsingsvoorstel niet blijkt aan welke splitsingspartij een bepaald vermogensbestanddeel of een aan dat vermogensbestanddeel
verbonden vordering of schuld toekomt. Het gaat daarbij om vermogensbestanddelen
en daaraan verbonden vorderingen of schulden die toen het splitsingsvoorstel werd
opgesteld niet bekend waren, zoals vorderingen tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad of voortvloeiend uit voorafgaand aan de splitsing geëindigde overeen122
komsten en die pas nadat de splitsing was voltooid aan het licht kwamen. Wanneer
in het splitsingsvoorstel geen zogenoemde ‘gevonden voorwerpenregeling’ is opgenomen waarin is vastgelegd wat te doen met zulke vermogensbestanddelen, geldt de
123
regeling van artikel 2:334s BW. Is, zoals bij zuivere splitsing, het gehele vermogen
van de splitsende rechtspersoon op andere rechtspersonen overgegaan, dan zijn deze
verkrijgende rechtspersonen op grond van artikel 2:334s lid 2 BW evenredig aan het
aandeel dat zij bij splitsing van de splitsende rechtspersoon ontvingen rechthebbenden. In het geval van een ‘vergeten’ vordering van de gesplitste rechtspersoon
ontstaat een gezamenlijk vorderingsrecht op de debiteur. Gaat het om een schuld, dan
is elke verkrijgende rechtspersoon jegens de schuldeiser (hoofdelijk) aansprakelijk tot

121 Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 13. De Minister bedoelt hier niet een concurrentiebeding
ex artikel 7:653 BW (Zie hierover nader paragraaf 7.3.8).
122 Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 17.
123 Artikel 2:334s lid 2 BW ziet niet alleen op zuivere splitsingen maar ook op afsplitsingen waarbij het
gehele vermogen overgaat. Vgl. Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 18.
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nakoming van de gehele schuld. Is sprake van een afsplitsing waarbij niet het gehele
vermogen van de splitsende rechtspersoon is overgegaan, dan wordt het vergeten
vermogensbestanddeel op grond van artikel 2:334s lid 3 BW verondersteld te zijn
achtergebleven bij de afsplitsende rechtspersoon. In deze situatie geldt voor de aan
dit vermogensbestanddeel verbonden schulden de hierna te bespreken aansprakelijkheidsregeling van artikel 2:334t BW.
7.3.7

Medeaansprakelijkheid voor nakoming verbintenissen splitsende
rechtspersoon

Artikel 12 lid 3 van de Zesde EEG-richtlijn verplicht de lidstaten in hun nationale
splitsingsregelingen op te nemen dat de verkrijgende rechtspersonen aansprakelijk
zijn voor een verbintenis van de gesplitste rechtspersoon wanneer een schuldeiser
van de rechtspersoon waarop de verbintenis overeenkomstig het splitsingsvoorstel
is overgegaan geen voldoening heeft gekregen. Deze regel is neergelegd in
artikel 2:334t BW waarvan het eerste lid bepaalt dat de verkrijgende rechtspersonen
en de voortbestaande gesplitste rechtspersoon aansprakelijk zijn tot nakoming van
de verbintenissen van de gesplitste rechtspersoon ten tijde van de splitsing. Deze
aansprakelijkheid geldt voor schulden uit rechtsverhoudingen waarbij de gesplitste
125
rechtspersoon ten tijde van de splitsing partij was. De schuld hoeft niet te zijn
ontstaan voor de splitsing. In de memorie van toelichting werd het bestaan van de
onderliggende rechtsverhouding voldoende geacht en meegedeeld dat de aansprakelijkheid bijvoorbeeld eveneens betrekking heeft op na de splitsing ontstane verplichtingen tot schadevergoeding uit hoofde van een voor de splitsing aangegane
overeenkomst, of in verband met de ontbinding of wijziging van een dergelijke
overeenkomst. Gedurende de latere parlementaire behandeling kwam de regering
enigszins terug op deze ruime uitleg van de aansprakelijkheid van artikel 2:334t
126
BW. Meegedeeld werd dat het bij de aansprakelijkheid tot nakoming van verbintenissen uit artikel 2:334t lid 1 BW gaat om “schulden die op het moment van splitsing
al wel bestaan, hoewel deze nog niet opeisbaar behoeven te zijn. Schulden uit
toekomstige vorderingen die nog niet zijn ontstaan, vallen hieronder niet.” De
aansprakelijkheid voor een verplichting tot schadevergoeding die na de splitsing is
ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van een ontbinding of wijziging van een overeenkomst door toepassing van artikel 2:334r lid 3 BW, rust dus uitsluitend op de
127
rechtspersoon waarnaar de rechtsverhouding bij de splitsing overging. Een verplichting tot betaling van schadevergoeding ex artikel 6:162 BW, voortvloeiend uit
een vóór de splitsing gepleegde onrechtmatige daad, waarvoor de splitsende rechtspersoon aansprakelijk is, valt daarentegen wel onder artikel 2:334t BW. Hetzelfde
geldt voor de verplichting tot het betalen van een schadevergoeding ex artikel 6:74
BW in verband met een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door de
splitsende rechtspersoon voorafgaande aan de splitsing.
124
125
126
127
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Artikel 2:334s lid 4 BW.
Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 19.
Kamerstukken II 1996/97, 24 702, nr. 6, p. 10/11.
Zie ook: C.H.C. Overes in Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (losbl.), Fusie en splitsing, artikel 2:334t
BW aantekening 3.
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De artikelen 6:6 e.v. BW betreffende de hoofdelijke verbondenheid zijn van overeenkomstige toepassing op de aansprakelijkheid van artikel 2:334t BW met inachtneming van de beperkingen op deze aansprakelijkheid in het derde en vierde lid van dit
128
artikel. Het derde en vierde lid van artikel 2:334t BW bevatten enkele beperkingen
op de ruime hoofdregel van artikel 2:334t lid 1 BW. Daarbij is van belang of sprake is
van een deelbare of van een ondeelbare verbintenis. Voor ondeelbare verbintenissen
zijn de verkrijgende rechtspersonen en de afsplitsende rechtspersoon elk voor het
129
geheel aansprakelijk tot nakoming. Is echter sprake van een deelbare verbintenis,
dan is de rechtspersoon waarnaar de verbintenis is overgegaan (of waarbij die
verbintenis is achtergebleven) voor het geheel aansprakelijk tot nakoming en is de
aansprakelijkheid van de andere bij de splitsing betrokken rechtspersonen beperkt
130
tot de waarde van het vermogen dat zij bij de splitsing verkregen (of behielden).
Voor zowel ondeelbare als deelbare verbintenissen bepaalt artikel 2:334t lid 4 BW dat
andere rechtspersonen dan de rechtspersoon waarnaar de verbintenis is overgegaan
(of waarbij de verbintenis is achtergebleven) slechts tot nakoming zijn gehouden
wanneer deze rechtspersoon tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenis.
De aansprakelijkheid van de andere rechtspersonen is dus een subsidiaire aansprakelijkheid naast de (primaire) aansprakelijkheid van de rechtspersoon waarnaar de
verbintenis overging (of waarbij deze achterbleef). Wat onder een deelbare of
ondeelbare verbintenis moet worden verstaan, blijkt niet uit de splitsingsregeling
en de bijbehorende wetsgeschiedenis. Het oude BW bevatte een regeling over deelbare en ondeelbare verbintenissen welke echter niet in het huidige BW werd
opgenomen omdat deze overbodig werd geacht naast de regeling van de hoofdelijke
131
verbondenheid in de artikelen 6:6 e.v. BW. Artikel 6:6 lid 2 BW bepaalt dat twee of
meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn tot nakoming wanneer de prestatie die
132
zij verschuldigd zijn ondeelbaar is. Of een verbintenis deelbaar of ondeelbaar is,
hangt dus af van de deelbaarheid van de prestatie waartoe de verbintenis verplicht.
Overes stelt dat het van de aard van de prestatie afhangt of deze deelbaar is en dit het
133
geval is indien door het splitsen van de prestatie haar wezen niet wordt aangetast.
134
De betaling van een geldbedrag of de levering van een soortzaak kunnen deelbare
prestaties zijn. In de Asser wordt betoogd dat de prestatie die het voorwerp is van een
verbintenis om te doen, ondeelbaar is indien zij niet kan worden verdeeld in een
aantal prestaties die alleen kwantitatief, niet kwalitatief van het geheel verschillen,
zoals de verbintenis om een portret te schilderen, om statuten van een NV te maken of
135
om een huis te bouwen.

128
129
130
131
132

Artikel 2:334t lid 5 BW.
Artikel 2:334t lid 2 BW.
Artikel 2:334t lid 3 BW.
Deze regeling was opgenomen in artikel 1332 tot en met 1339 BW (oud).
Of wanneer of uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat zij ten aanzien van eenzelfde
schuld ieder voor het geheel aansprakelijk zijn.
133 C.H.C. Overes, Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (losbl.), Fusie en splitsing, artikel 2:334t BW
aantekening 4.
134 HR 24 juni 1994, NJ 1995, 578.
135 Asser-Hartkamp-Sieburgh 6-I* (2012), nr. 105. Als voorbeelden van deelbare prestaties worden
hier genoemd de prestatie bij de verbintenis om gedurende een aantal uren arbeid te verrichten of
om een zekere hoeveelheid schoenen te vervaardigen.
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De overgang van de arbeidsovereenkomst bij splitsing

In sommige gevallen zal het voor de werknemer die een arbeidsovereenkomst
heeft met een splitsende werkgever niet eenvoudig zijn vast te stellen bij welke
werkgever hij zijn arbeidsovereenkomst voortzet. Wanneer het vermogensbestanddeel waarvoor of waarbij de werknemer werkzaam is bij de splitsing wordt verdeeld
over verschillende rechtspersonen zou de werknemer, gelet op de hoofdregel van
artikel 2:334j lid 1 BW, zelfs meerdere werkgevers kunnen hebben na de splitsing van
zijn werkgever. De arbeidsovereenkomst van de werknemer van de splitsende rechtspersoon kan echter niet worden gesplitst op grond van artikel 2:334j lid 2 of 3 BW. In
de memorie van toelichting werd meegedeeld dat artikel 2:334j BW niet geldt voor
arbeidsovereenkomsten, maar deze op grond van de artikelen 7:662 e.v. BW overgaan
op de rechtspersoon die de onderneming of het ondernemingsonderdeel verkrijgt
136
waarin de werknemer werkzaam is. Wanneer een splitsende rechtspersoon uit
duidelijk af te bakenen ondernemingsactiviteiten bestaat en deze ondernemingsactiviteiten in hun geheel worden toegesplitst naar een verkrijgende rechtspersoon,
gaat de arbeidsovereenkomst in zijn geheel over en is duidelijk wie na de splitsing
de nieuwe werkgever van de werknemer zal zijn. Dat is echter anders wanneer de
vermogensbestanddelen die de ondernemingsactiviteit vormen waarbij de werknemer werkzaam is bij de splitsing worden verdeeld over twee of meer rechtspersonen en de arbeidsovereenkomst niet in overwegende mate is verbonden met
een bepaald deel van deze vermogensbestanddelen. Bij afsplitsing zou deze werknemer dan op grond van de artikelen 7:662 e.v. BW achterblijven bij de afsplitsende
rechtspersoon. Bij een zuivere splitsing is dat minder eenvoudig omdat de splitsende
werkgever van de werknemer na de splitsing ophoudt te bestaan. De werknemer zou
zich dan volgens de memorie van toelichting noch op de artikelen 7:662 e.v. BW, noch
op artikel 2:334j BW kunnen beroepen. Mijns inziens geldt artikel 2:334j in beginsel
ook voor arbeidsovereenkomsten. Ik begrijp deze mededeling in de memorie van
toelichting zo dat daarmee is bedoeld dat het niet mogelijk is arbeidsovereenkomsten
137
gedeeld te laten overgaan met toepassing van artikel 2:334j lid 2 en 3 BW. De
arbeidsovereenkomst kan namelijk als bijzondere in Titel 10 Boek 7 BW gereguleerde
overeenkomst in geen enkel geval worden gesplitst, tenzij de werknemer daarmee
instemt. Artikel 2:334j lid 1 en 2 BW bevatten te dien aanzien geen voorrangsregel op
basis waarvan een eenzijdige opsplitsing van de arbeidsovereenkomst in die gevallen
wel mogelijk zou zijn. Ook indien de splitsing niet tevens een overgang van
onderneming is, kan de arbeidsovereenkomst op grond van het splitsingsvoorstel
dus uitsluitend in haar geheel overgaan naar een verkrijgende rechtspersoon bij de
splitsing, of achterblijven bij de afsplitsende rechtspersoon. In deze situatie bepalen
136 Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 14.
137 Ik leid dit af uit de mededeling van de regering dat het verzetsrecht van artikel 2:334l BW
openstaat voor werknemers en zij zich “ook buiten de verzetprocedure, en in het bijzonder ook na
afloop van de verzettermijn van een maand,(kunnen) beroepen op de toepasselijkheid van de
artikelen 1639aa e.v., die bepalen dat arbeidsovereenkomsten van rechtswege mee overgaan met
de onderneming of het onderdeel daarvan waarin de werknemer werkzaam was.” Kamerstukken II
1995/96, 24 702, nr. 3, p. 15. Vgl. B. Wessels, Splitsing van het onsplitsbare?, S&V 1997, p. 182 en met
Wessels J. Roest, Positie van werknemers en crediteuren bij juridische splitsing van rechtspersonen, S&V 1997, p. 192.
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de splitsingspartijen zelf naar welke verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing
de arbeidsovereenkomst (in haar geheel) overgaat en of de arbeidsovereenkomst
overgaat in geval van afsplitsing. Ik meen dat wanneer het splitsingsvoorstel niet
verenigbaar is met de beschermingsgedachte achter de artikelen 7:662 e.v. BW, of de
splitsing wordt misbruikt om deze artikelen te omzeilen, de werknemer zich op grond
van artikel 2:334j jo. 334l BW kan verzetten tegen wat de splitsingspartijen ten
138
aanzien van het al dan niet overgaan van zijn arbeidsovereenkomst besloten.
Zoals de arbeidsovereenkomst bij splitsing in haar geheel overgaat en niet eenzijdig
opgesplitst kan worden over verschillende bij de splitsing betrokken rechtspersonen,
kan ook een daarin opgenomen concurrentiebeding na de splitsing niet gaan gelden
tussen de werknemer en meer dan één bij de splitsing betrokken rechtspersoon. De
verplichtingen van de werknemer op grond van een concurrentiebeding heeft hij na
de splitsing uitsluitend jegens de rechtspersoon waarnaar zijn arbeidsovereenkomst
is overgegaan of waarbij zijn arbeidsovereenkomst is achtergebleven. In de memorie
van toelichting op artikel 2:334j BW werd de overeenkomst, waarbij een wederpartij
zich heeft verplicht niet met de splitsende rechtspersoon in concurrentie te treden,
als voorbeeld genoemd van een overeenkomst die op grond van artikel 2:334j lid 2 of
139
lid 3 BW kan worden gesplitst. Dit voorbeeld leidde in de literatuur tot enige
verwarring over de vraag of hiermee werd gedoeld op een concurrentiebeding ex
140
artikel 7:653 BW. Uit de memorie van toelichting blijkt echter dat niet werd gedoeld
op het concurrentiebeding van een werknemer ex artikel 7:653 BW, maar op
andersoortige non-concurrentie en andere marktverdelingsafspraken van de split141
sende rechtspersoon met andere (rechts)personen.
7.3.9

De werknemer als schuldeiser en contractspartij bij splitsing

De werknemers van een splitsende rechtspersoon en, indien vermogen wordt
afgesplitst naar een ten tijde van de fusie reeds bestaande rechtspersoon, de
werknemers van de ten tijde van de splitsing reeds bestaande verkrijgende rechtspersoon, kunnen als schuldeiser en contractspartij van de bij de splitsing betrokken
rechtspersonen een beroep doen op de hiervoor besproken artikelen 2:334j, 334k,
334l, 334r, 334s, en 334t BW.

138 Zie ook F.K. Buijn in: F.K. Buijn, R. Nieuwdorp en P.J.H.M. Simonis, Splitsing van rechtspersonen,
Preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 1996, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 7 en 28,
R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector, Deventer: Kluwer 2008,
p. 265. Zie anders: A.F.M. Dorresteijn (red), Juridische splitsing van vennootschappen, Arnhem:
Gouda Quint 1998, p. 20 en W.J. Oostwouder, Juridische splitsing en de belangen van werknemers,
SMA 1996/9, p. 547.
139 Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 13.
140 Zie W.J. Oostwouder, juridische splitsing en de belangen van werknemers, SMA 1996/9, p. 542
(noot 18) en R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector,
Deventer: Kluwer 2008, p. 273/274.
141 De memorie van toelichting op artikel 2:322 BW uit de fusieregeling bevat een vergelijkbaar
voorbeeld van twee bij de fusie betrokken rechtspersonen die onderling niet verenigbare marktverdelingsafspraken hebben met dezelfde fabrikant voor een bepaald product (zie paragraaf 7.2.3).
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Zekerheidstelling of waarborg voor uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen
De werknemer van de splitsende rechtspersoon kan zich als respectievelijk schuldeiser
en contractspartij beroepen op artikel 2:334k jo. 2:334l BW wanneer gegronde vrees
bestaat dat de financiële positie van de verkrijgende rechtspersoon, of in geval
142
van afsplitsing van de splitsende rechtspersoon, door de splitsing zal verslechteren.
In de memorie van toelichting bij de splitsingsregeling werd expliciet meegedeeld
143
dat de mogelijkheid in verzet te komen ook openstaat voor werknemers. De redactie
van artikel 2:334k BW is vrijwel gelijk aan zijn pendant in de fusieregeling. Wat de
vorderingen betreft waarvoor de werknemer op grond van artikel 2:334k BW een
zekerheidstelling of een waarborg kan verlangen, verwijs ik naar paragraaf 7.2.4
over de zekerheidstelling en waarborg voor vorderingen van de werknemer bij fusie.
Op zich zal bij een splitsing sneller (dan bij een fusie) aanleiding bestaan voor een
beroep door de werknemer op de verzetsgrond van artikel 2:334k jo. 2:334l BW in
verband met het feit dat de vermogenstoestand van zijn werkgever na de splitsing
minder waarborgen zal bieden. Hoewel bij (af)splitsingen van NV’s of BV’s, naast jegens
aandeelhouders van de splitsingspartijen, ook jegens de werknemer als schuldeiser of
contractspartij een beschermende functie uitgaat van de verplichte accountantscon144
trole in de artikelen 2:334aa en 2:334bb BW, wordt bij splitsing immers (het)
vermogen van één rechtspersoon over één of meer rechtspersonen verdeeld waardoor
de kans groter is dat werknemers hun vorderingen na de splitsing op een kleiner
vermogen kunnen verhalen. Alleen wanneer de splitsende rechtspersoon vermogen
afsplitst naar een bestaande rechtspersoon kan het vermogen waarop de werknemer
zijn vorderingen kan verhalen groter worden. Aan de andere kant wijs ik erop dat een
verzet ex artikel 2:334k jo. 2:334l BW, gelet op de in paragraaf 7.3.4 besproken
jurisprudentie van de Rechtbank Amsterdam en de Ondernemingskamer, in de meeste
gevallen zal stranden in verband met de aansprakelijkheid van de splitsingspartijen ex
artikel 2:334t BW.
Als de splitsende rechtspersoon ten tijde van de splitsing is betrokken bij een
juridische procedure dient bij de beantwoording van de vraag welke rechtspersoon
de procedure voortzet, onderscheid te worden gemaakt tussen zuivere splitsing en
afsplitsing. In geval van een zuivere splitsing zijn de gevolgen voor de lopende
procedure hetzelfde als bij fusie omdat (ook) hier de splitsende rechtspersoon op
het moment van splitsing verdwijnt. Verzocht de werknemer of de werkgever voor de
142 Evenals bij fusie kunnen ook andere als gevolg van de arbeidsovereenkomst in een rechtsverhouding tot de werkgever staande partijen aan wie de werkgever verplicht is tot het verrichten van
betalingen, zoals vakorganisaties en pensioenfondsen, kunnen deze zekerheid verlangen.
143 Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 15.
144 Op grond van artikel 2:334aa lid 1 BW dient de accountant een verklaring af te geven over
de redelijkheid van de ruilverhouding van de aandelen. Bij een afsplitsing dient de accountant
te verklaren dat de waarde van het vermogen dat de splitsende rechtspersoon behoudt ten
minste gelijk is aan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal plus de wettelijk en
statutaire reserves (artikel 2:334aa lid 2 BW) en op grond van artikel 2:334bb BW dient de
accountant te verklaren dat de waarde van het naar de verkrijgende rechtspersoon overgegane
vermogen ten minste gelijk is aan het bedrag dat op de toegekende aandelen moet worden gestort.
Deze bepalingen hebben dezelfde strekking als het hiervoor in paragraaf 7.2.4 aangehaalde
artikel 2:328 uit de fusieregeling.
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zuivere splitsing om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685
BW, of maakte de werknemer voorafgaande aan de zuivere splitsing een procedure
wegens kennelijk onredelijk ontslag (ex artikel 7:681 BW) aanhangig, dan treedt bij deze
procedure op het moment van splitsing de onder algemene titel opvolgende rechts145
opvolger automatisch in de plaats van de zich zuiver splitsende rechtspersoon. Deze
automatische vervanging zou bij zuivere splitsing tot gevolg kunnen hebben dat de twee
of meer verkrijgende rechtspersonen – en dus niet alleen de verkrijgende rechtspersoon
waarnaar de arbeidsovereenkomst overging – partij worden in de procedure. Uit het
146
arrest van de Hoge Raad van 11 maart 2005 kan mijns inziens echter worden afgeleid
dat wanneer een procespartij tijdens de procedure als gevolg van zuivere splitsing
ophoudt te bestaan en de met de procedure verbonden vermogensbestanddelen zijn
overgegaan naar een verkrijgende rechtspersoon, uitsluitend deze verkrijgende rechtspersoon partij wordt in deze procedure. In geval van een voorafgaande aan de zuivere
splitsing aanhangig gemaakte ontbindingsprocedure of procedure ex artikel 7:681 BW
zijn de andere verkrijgende rechtspersonen dan de rechtspersoon waarnaar de arbeidsovereenkomst overging op grond van artikel 2:334t BW wel subsidiair en tot de
waarde van het vermogen dat naar hen werd toegesplitst aansprakelijk voor een aan
de werknemer toegewezen ontslagvergoeding. Dat geldt eveneens voor de ontslagvergoeding uit hoofde van een na de zuivere splitsing aanhangig gemaakte procedure ex
artikel 7:681 BW in verband met een voorafgaand aan de splitsing gedane kennelijk
onredelijke opzegging.
Alleen wanneer de procespartij hangende de instantie ophoudt te bestaan en door
een ander onder algemene titel wordt opgevolgd, zet deze rechtsopvolger de instantie
147
als procespartij op eigen naam voort. Bij afsplitsing is dit niet aan de orde omdat
de afsplitsende rechtspersoon na de splitsing blijft bestaan. In deze situatie geldt naar
mijn mening voor ten tijde van de splitsing aanhangige verzoekschrift- en dagvaar148
dingsprocedures hetzelfde als bij overgang van de onderneming. Daarnaast zijn ook
bij afsplitsing de andere bij de splitsing betrokken rechtspersonen dan de rechtspersoon waarnaar de arbeidsovereenkomst overging of achterbleef op grond van
artikel 2:334t BW subsidiair en tot de waarde van het vermogen dat naar hen werd
afgesplitst aansprakelijk voor een aan de werknemer toegewezen ontslagvergoeding

145 Vgl. HR 7 oktober 1994, NJ 1995, 63.
146 HR 11 maart 2005, JOR 2005/117. In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat wanneer een procespartij tijdens de procedure als gevolg van zuivere splitsing heeft opgehouden te bestaan en de met
de procedure verbonden vermogensbestanddelen zijn overgegaan naar een verkrijgende rechtspersoon, uitsluitend beroep kan worden ingesteld tegen deze verkrijgende rechtspersoon. In deze
procedure richtte de wederpartij de cassatiedagvaarding aan de als gevolg van de zuivere splitsing
verdwenen wederpartij. Naar het oordeel van de Hoge Raad behoefde dit niet tot niet-ontvankelijkheid van de wederpartij te leiden indien deze niet wist en redelijkerwijs ook niet behoefde te
weten dat een rechtsovergang aan de zijde van haar wederpartij had plaatsgevonden. De Hoge
Raad nam in dit geval echter aan dat de rechtsopvolger van de als gevolg van de zuivere splitsing
verdwenen wederpartij in cassatie was verschenen en overwoog, onder verwijzing naar zijn
hiervoor in paragraaf 7.2.4 aangehaalde arrest van 15 juni 2001 (NJ 2001, 435 en JOR 2001/156), dat
deze het geding in cassatie namens de gesplitste rechtspersoon kon voortzetten dan wel op haar
eigen naam.
147 HR 7 oktober 1994, NJ 1995, 63.
148 Zie paragraaf 5.6.4.
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in een ten tijde van de afsplitsing aanhangige ontbindingsprocedure of procedure ex
149
artikel 7:681 BW.
Wijziging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst naar aanleiding van de splitsing
Wanneer de arbeidsovereenkomst van de werknemer als gevolg van de splitsing naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet ongewijzigd in stand behoort te
150
blijven, dan kunnen de werknemer en de werkgever deze door de rechter laten
wijzigen of ontbinden, zo volgt uit artikel 2:334r BW. Wat de ontbinding of wijziging
van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 2:334r betreft en de wijze waarop
deze zich verhoudt tegenover artikel 7:685 BW en de op basis van de artikelen 7:611,
7:613 BW en 6:248 BW ontwikkelde normen, verwijs ik naar hetgeen ik daarover in
paragraaf 7.2.4 bij fusie stelde. Evenals artikel 2:322 BW bij fusie, kan artikel 2:334r
BW wel een rol spelen indien het concurrentiebeding van de werknemer of van de
voormalige werknemer van een splitsende rechtspersoon als gevolg van de splitsing
zwaarder is gaan drukken en dit een nadelige invloed heeft op zijn arbeidsmarktpositie. Bij splitsing zal dit echter minder snel aan de orde zijn dan bij fusie. Anders dan
een fusie leidt een splitsing doorgaans juist niet tot schaalvergroting van de werkgever.
Integendeel, als gevolg van de splitsing zullen bijvoorbeeld het geografische afzetgebied, het productassortiment en/of het aantal filialen van de werkgever eerder kleiner
worden. Daardoor ligt weinig voor de hand dat een vóór de splitsing overeengekomen
151
concurrentiebeding zwaarder zou kunnen gaan drukken als gevolg van de splitsing.
Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Wanneer de werknemer in geval van
afsplitsing overgaat naar een grotere werkgever, of wanneer als gevolg van de afsplitsing een veel grotere werkgever ontstaat, kan echter wel sprake zijn van het zwaarder
gaan drukken van het concurrentiebeding. De werknemer kan dan afhankelijk van de
aard of ernst van die omstandigheden op grond van artikel 2:334r jo. 7:653 lid 2 BW de
ongedaanmaking dan wel matiging van zijn concurrentiebeding vorderen.
Aansprakelijkheid splitsingspartijen voor uit de arbeidsovereenkomst
voortgevloeide verplichtingen
152
De verkrijgende rechtspersonen en (in geval van afsplitsing ) de afsplitsende rechtspersoon zijn op grond van artikel 2:334t lid 1 BW aansprakelijk voor de verplichtingen
die ten tijde van de splitsing zijn voortgevloeid uit de op dat moment bestaande
én de op dat moment reeds geëindigde arbeidsovereenkomsten van de gesplitste

149 Dat geldt eveneens voor de ontslagvergoeding uit hoofde van een na de afsplitsing aanhangig
gemaakte procedure ex artikel 7:681 BW in verband met een voorafgaand aan de afsplitsing
gedane kennelijk onredelijke opzegging.
150 Dit kan afhankelijk van het tijdstip van instelling van de vordering alsmede van het type splitsing
de verdwijnende splitsingspartij, de afsplitsende of de verkrijgende splitsingspartij zijn.
151 Vgl. het in paragraaf 7.2.4 besproken arrest van het Hof te Amsterdam van 23 oktober 2007,
NJ 2008, 267, JAR 2008/68 en RAR 2008, 17.
152 In geval van afsplitsing kan zowel de werknemer wiens arbeidsovereenkomst is achtergebleven bij
de afsplitsende rechtspersoon als de werknemer wiens arbeidsovereenkomst is overgegaan zich
beroepen op respectievelijk de aansprakelijkheid van de verkrijgende rechtsperso(o)n(en) en de
aansprakelijkheid van de afsplitsende rechtspersoon (en eventuele andere verkrijgende rechtspersonen bij de afsplitsing) ex artikel 2:334t BW.
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rechtspersoon. Bij ten tijde van splitsing uit de arbeidsovereenkomst voortgevloeide
verplichtingen kan gedacht worden aan dezelfde verplichtingen als die waarvoor
de vervreemder bij overgang van onderneming op grond van artikel 7:663 BW
gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger aansprakelijk is, zoals achterstallige loonvorderingen en opgebouwde aanspraken op vakantiegeld. Toekomstige
vorderingen uit de arbeidsovereenkomst ten tijde van de splitsing, zoals het na de
splitsing te ontvangen loon, vallen niet onder de aansprakelijkheid van artikel 2:334t
BW. Datzelfde geldt voor de vergoeding die na de splitsing aan de werknemer wordt
toegekend in verband met de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar niet voor
de schadevergoeding ex artikel 7:681 BW wegens kennelijk onredelijk ontslag wanneer de opzegging plaatsvond voorafgaande aan de splitsing. In dat laatste geval is
namelijk sprake van een tijdens de splitsing bestaande verplichting in de zin van
154
artikel 2:334t BW.
De werknemer kan de andere rechtspersonen pas aanspreken voor de verplichtingen
die ten tijde van de splitsing zijn voortgevloeid uit de arbeidsovereenkomst nadat de
rechtspersoon waarbij de arbeidsovereenkomst is achtergebleven, of waarnaar de
155
arbeidsovereenkomst is overgegaan niet nakomt. Omdat het hierbij in beginsel
altijd zal gaan om geldbedragen – en dus om deelbare verbintenissen in de zin van
artikel 2:334t lid 3 BW, is uitsluitend de rechtspersoon waarnaar de arbeidsovereenkomst bij de splitsing overging (of in geval van afsplitsing die waarbij de arbeidsovereenkomst achterbleef) voor de gehele verplichting aansprakelijk en is de subsidiaire
aansprakelijkheid van de andere bij de splitsing betrokken rechtspersonen beperkt tot
de waarde van het vermogen dat zij bij de splitsing verkregen (of behielden).
Aansprakelijkheid voor verplichtingen uit in het splitsingsvoorstel ‘vergeten’
arbeidsovereenkomsten
Wanneer de arbeidsovereenkomst van de splitsende rechtspersoon en de werknemer
al voor de splitsing eindigde, kunnen hieruit ook na de splitsing nog verplichtingen
voortvloeien. Voorbeelden van dergelijke verplichtingen uit reeds voor de splitsing
geëindigde arbeidsovereenkomsten zijn de verplichting tot betaling van een schadevergoeding op grond van een na de splitsing door de werknemer aanhangig gemaakte
156
procedure ex artikel 7:658 BW of artikel 7:681 BW dan wel een na de splitsing
ontstane aanspraak uit een winstdelingsregeling van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor de splitsing eindigde. Is in het splitsingsvoorstel niets vermeld

153 Tijdens de parlementaire behandeling van de splitsingsregeling werd meegedeeld dat de werknemer als iedere schuldeiser bescherming kan ontlenen aan artikel 2:334t BW. Kamerstukken II
1996/97, 24 702, nr. 5, p. 6.
154 Vgl. HR 14 november 2008, JAR 2008/318.
155 Artikel 2:334t lid 4 BW.
156 Naar aanleiding van een tekortschieten in de zorgplicht voorafgaand aan de splitsing. Zie als
voorbeelden van een (veel) later aangenomen aansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW de casus in
HR 2 oktober 1998, NJ 1999, 682 m.nt. Vranken (De Schelde/ Erven Wijkhuisen) en HR 2 oktober
1998, NJ 1999, 683 m.nt. Vranken (De Schelde/ Erven Cijsouw – dit laatste arrest was een vervolg
op HR 25 juni 1993, NJ 1993, 686 m.nt. Stein), HR 17 november 2000, NJ 2001, 596 m.nt. Asser
(Unilever/Dikmans), HR 4 juni 2004, JAR 2004/287 (Erven Van Oostrum/Gemex), HR 17 februari
2006, NJ 2007, 285 m.nt. Brunner (Installatiegroep Van Buuren Van Swaay/Erven Heesbeen).
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over de aansprakelijkheid voor deze verplichtingen, dan zou sprake kunnen zijn van
‘vergeten’ vorderingen. Bij een zuivere splitsing zijn dan op grond van artikel 2:334s
lid 2 en 4 BW alle verkrijgende rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk jegens
de voormalige werknemer. Is sprake van een afsplitsing, waarbij niet het gehele
vermogen van de afsplitsende rechtspersoon is overgegaan, dan is op grond van
artikel 2:334s lid 3 BW de afsplitsende rechtspersoon aansprakelijk jegens deze
voormalige werknemer. De verkrijgende rechtspersonen bij de afsplitsing zijn in dit
geval subsidiair aansprakelijk ex artikel 2:334t BW.
Van hoofdelijke aansprakelijkheid ex artikel 2:334s BW is slechts sprake wanneer aan
de hand van het splitsingsvoorstel niet kan worden bepaald aan welke rechtspersoon
de schuld aan de voormalige werknemer werd toebedeeld. De schuld aan de werknemer wiens arbeidsovereenkomst reeds voor de splitsing eindigde, is mijns inziens
verbonden aan de vermogensbestanddelen die de ondernemingsactiviteit vormen
waarbij deze voormalige werknemer werkzaam was. Indien deze vermogensbestanddelen ten tijde van de splitsing nog aanwezig – identificeerbaar – waren en duidelijk is
naar welke rechtspersoon deze vermogensbestanddelen overgingen, dan is deze
rechtspersoon aansprakelijk. In deze situatie zijn de eventuele andere verkrijgende
rechtspersonen bij de splitsing dan wel de afsplitsende rechtspersoon subsidiair
aansprakelijk ex artikel 2:334t BW.
7.3.10

Splitsing en overgang van onderneming

In artikel 7:662 lid 2 sub a BW is naast de fusie de splitsing als ‘overgangsvariant’
opgenomen. Evenals het geval is bij fusie zijn de splitsingsregeling en de artikelen 7:662
157
e.v. BW naast elkaar van toepassing op werknemers van de splitsende rechtspersoon.
Uit de wetsgeschiedenis bij de in de vorige paragrafen besproken bepalingen uit de
splitsingsregeling waarin de belangen van schuldeisers en contractspartijen van de
splitsende rechtspersonen worden beschermd, bleek dat alleen artikel 2:334j lid 2 en 3
BW niet van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten omdat deze niet eenzijdig
mogen worden gesplitst. Anders dan een fusie waarbij het vermogen van de verdwijnende fuserende rechtspersoon in zijn geheel overgaat, is een splitsing niet altijd een
overgang van onderneming in de zin van de artikelen 7:662 e.v. BW. Pas wanneer bij de
splitsing vermogen overgaat dat een economische eenheid vormt en deze economische
eenheid na de overgang haar identiteit behoudt, zijn de artikelen 7:662 e.v. BW van
158
toepassing. De splitsende rechtspersoon zal echter niet altijd bestaan uit één of meer
duidelijk af te bakenen ondernemingsactiviteiten ondergebracht in afdelingen, divisies
of productgroepen die elk in hun geheel en met behoud van identiteit overgaan naar één
rechtspersoon. Bovendien laat de splitsingsregeling de splitsingspartijen vrij in het
bepalen van de omvang en het type vermogen dat wordt (af)gesplitst. Het vermogen zou
over zoveel rechtspersonen, en op een dusdanige wijze kunnen worden verdeeld dat op
157 Vgl. P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming (diss.
Groningen), Deventer: Kluwer 1999, p. 57 en R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private
en publieke sector, Deventer: Kluwer 2008, p. 251/252.
158 Indien een in staat van faillissement verkerende rechtspersoon zich conform artikel 2:334b lid 7
BW splitst zijn de artikelen 7:662 e.v. BW op grond van artikel 7:666 BW niet van toepassing.
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geen van hen een onderneming in de zin van de artikelen 7:662 e.v. BW is overgegaan.
In dit geval zal aan de hand van het splitsingsvoorstel moeten worden vastgesteld naar
welke verkrijgende rechtspersoon de arbeidsovereenkomst overgaat, of (in geval van
afsplitsing) dat de arbeidsovereenkomst achterblijft bij de splitsende rechtspersoon. In
paragraaf 7.3.8 betoogde ik dat de werknemer zich in dat geval op grond van
artikel 2:334j jo. 2:334l BW zou kunnen verzetten tegen hetgeen de bij de splitsing
betrokken rechtspersonen in het splitsingsvoorstel bepaalden omtrent zijn arbeidsovereenkomst.

Heeft de splitsing wel het gevolg dat vermogen overgaat dat een economische eenheid
vormt en behoudt deze economische eenheid na de overgang haar identiteit, dan zijn
zowel de artikelen 7:662 e.v. BW als de splitsingsregeling van toepassing. Op dezelfde
gronden als bij de samenloop van de artikelen 7:662 e.v. BW en de fusieregeling kan de
werknemer zich naar mijn mening in geval van samenloop van de artikelen 7:662 e.v.
BW en de splitsingsregeling beroepen op de voor hem meest gunstige bepaling.
De rechten en verplichtingen die op het moment van de splitsing voortvloeien uit de
arbeidsovereenkomsten van de werknemers die werkzaam zijn in de onderneming die
als gevolg van de splitsing overgaat naar een verkrijgende rechtspersoon, gaan zowel
op grond van artikel 7:663 BW van rechtswege als op grond van de splitsingsregeling
onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon.
7.3.11

Samenloop artikelen 7:662 e.v. BW en splitsingsregeling

De overgang van de arbeidsovereenkomst onder algemene titel op grond van
artikel 2:334a BW komt op hetzelfde neer als het op grond van artikel 7:663 BW
van rechtswege overgaan van de rechten en verplichtingen die voor de werkgever
voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Toch heeft het van toepassing zijn van
de artikelen 7:662 e.v. BW op de als gevolg van een splitsing onder algemene
titel overgegane arbeidsovereenkomst enkele eigenaardige consequenties ten opzichte van een ‘gewone’ overgang ten gevolge van een overeenkomst op grond van
artikel 7:662 lid 2 onder a BW.
(Hoofdelijke) aansprakelijkheid jegens werknemers na splitsing
De in artikel 7:663 BW opgenomen hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervreem160
dende werkgever voor de op het tijdstip van de overgang uit de arbeidsovereenkomst voortgevloeide verplichtingen gedurende een jaar na de splitsing heeft
uitsluitend betekenis wanneer sprake is van afsplitsing. Alleen bij deze splitsingsvariant blijft de ‘vervreemdende’ splitsende werkgever immers bestaan na de splitsing.
Bij zuivere splitsing houdt de splitsende rechtspersoon bij de splitsing op te bestaan

159 Beltzer schetst de situatie waarin een schoonmaakbedrijf de acht schoonmaakmachines, die
vrijwel het gehele vermogen van het schoonmaakbedrijf vormen, aan vier verkrijgende rechtspersonen toesplitst en stelt de vraag of dan vier ondernemingen ex artikel 7:662 BW zijn
overgegaan. R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector, Deventer:
Kluwer 2008, p. 255.
160 Dit is op grond van artikel 2:334n lid 1 BW de dag nadat de notariële akte van splitsing werd
verleden.
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waardoor nadien dus geen sprake kan zijn van een na de overgang medeaansprakelijke
vervreemdende werkgever in de zin van artikel 7:663 BW. Op grond van artikel 2:334t
BW kan de werknemer, naast de verkrijgende rechtspersoon waarnaar zijn arbeidsovereenkomst is overgegaan, alle andere verkrijgende rechtspersonen bij de splitsing
en (in geval van afsplitsing) de afsplitsende rechtspersoon aanspreken voor de
verplichtingen die ten tijde van de splitsing uit zijn arbeidsovereenkomst waren
voortgevloeid. Ook de werknemer die bij een afsplitsing niet is overgegaan naar een
verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing en op wie de artikelen 7:662 e.v. BW dus
niet van toepassing zijn, kan de verkrijgende rechtsperso(o)n(en) bij de splitsing
aanspreken voor deze verplichtingen. Deze aansprakelijkheid voor tijdens de splitsing
uit de arbeidsovereenkomst voortgevloeide verplichtingen op grond van artikel 2:334t
lid 1, 2 en 4 BW is anders dan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervreemder ex
artikel 7:663 BW niet aan een vervaltermijn gebonden. De werknemer van de gesplitste
werkgever kan de andere bij de splitsing betrokken rechtspersonen, afhankelijk van
het tijdstip van het opeisbaar worden van de uit zijn arbeidsovereenkomst voortvloei161
ende vordering, dus nog vijf jaar na de splitsing aanspreken. Anders dan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervreemder ex artikel 7:663 BW is de aansprakelijkheid
van de andere bij de splitsing betrokken rechtspersonen ex artikel 2:334t BW echter
een subsidiaire en geen hoofdelijke en zijn de andere bij de splitsing betrokken
rechtspersonen aansprakelijk tot de waarde van het vermogen dat zij bij de splitsing
verkregen (of behielden). Gelet hierop kunnen voor de bij een afsplitsing naar een
verkrijgende rechtspersoon overgaande werknemer zowel de aansprakelijkheid van de
afsplitsende werkgever ex artikel 7:663 BW als die ex artikel 2:334t BW van belang zijn.
Mocht de werknemer van een splitsende rechtspersoon al voor de splitsing redenen
hebben te twijfelen aan de nakoming van de uit zijn arbeidsovereenkomst voortgevloeide verplichtingen door de verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing, kan hij zijn
(af)splitsende werkgever om een zekerheidstelling of waarborg verzoeken op grond
van artikel 2:334k BW. Evenals bij de pendant van deze bepaling uit de fusieregeling
zal dan wel sprake moeten zijn van een goed geïnformeerde werknemer. De werknemer moet de zekerheidstelling of waarborg voorafgaand aan de splitsing worden
verlangd en moet tegen de weigering hiervan binnen één maand na de dag waarop
de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in een landelijk verspreid dagblad
de deponering van het splitsingsvoorstel hebben aangekondigd verzet worden ingesteld. Daarnaast moet de werknemer bij zijn verzoek aannemelijk maken dat de
vermogenstoestand van de verkrijgende rechtspersoon minder waarborgen zal
bieden. Indien geoordeeld zou worden dat de vermogenstoestand van een splitsende
rechtspersoon niet minder waarborg zal bieden na de splitsing in verband met de
(subsidiaire) aansprakelijkheid van de andere splitsingspartijen op grond van artikel
2:334t BW zal dat niet snel het geval zijn.

161 Artikel 3:308 BW.
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Artikel 7:665 BW: bescherming bij ontbinding op verzoek werknemer na splitsing
Heeft de splitsing een wijziging van de omstandigheden ten nadele van de werknemer tot gevolg en wordt de arbeidsovereenkomst om die reden ontbonden op
grond van artikel 7:685 BW dan komt die reden met het oog op het toekennen van een
vergoeding voor rekening van de werkgever op grond van artikel 7:665 BW. Indien de
werkgever in geval van een splitsing op grond van artikel 2:334r BW de ontbinding
van de arbeidsovereenkomst van de werknemer zou vorderen, dient de rechter deze
vordering mijns inziens te beoordelen als een ontbindingsverzoek ex artikel 7:685
(jo. 665) BW. De gronden voor deze door mij voorgestane analoge toepassing van
artikel 7:685 BW bij een ontbindingsverzoek ex artikel 2:334r BW zijn dezelfde als
door mij genoemd in paragraaf 7.2.6 in geval van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 2:322 BW bij fusie.
Artikel 7:665a BW: informatieverstrekking aan de werknemer bij splitsing
De door de splitsingspartijen op te stellen toelichting op het splitsingsvoorstel bevat
voor werknemers relevante informatie over de geplande bedrijfsvoering na de fusie
en over de gevolgen die de fusie heeft voor de werkzaamheden. Deze toelichting hoeft
echter uitsluitend ter inzage te worden gelegd aan de leden of aandeelhouders. Gelet
hierop is voor de werknemers van de splitsingspartijen artikel 7:665a BW, op basis
waarvan hun werkgever hen dient te informeren over de juridische en sociale
gevolgen van de overgang (splitsing) voor de werknemers én de ten aanzien van de
werknemers overwogen maatregelen, van belang. Artikel 7:665a BW geldt echter
uitsluitend voor werkgevers waarbij geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld. Ter zake van dit onderscheid en de verhouding van
artikel 7:665a BW tot de informatieverstrekking in het kader van het adviesrecht
van de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging op grond van de
WOR verwijs ik naar hetgeen ik hierover in paragraaf 7.2.6 bij fusie betoogde.
Pensioen en anciënniteit gaan onder algemene titel over bij splitsing
Zoals reeds aan de orde kwam bij fusie gelden bij overgang van onderneming
beperkingen bij de overgang van pensioentoezeggingen en spaarregelingen en bij
de overgang van de door de werknemer opgebouwde anciënniteit. Evenals bij fusie
gaan deze rechten bij splitsing zonder beperkingen onder algemene titel over op
grond van artikel 2:334a BW. Als door mij betoogd in het kader van de overgang van
deze rechten bij fusie heeft mijns inziens ook de bij splitsing overgaande werknemer
de keuze tussen een overgang van deze rechten als bij overgang van onderneming
dan wel een overgang van deze rechten onder algemene titel.
7.4

Combinatie splitsing en fusie en fusie of splitsing van een
groepsmaatschappij

Combinatie splitsing en fusie – de fusie-splitsing joint venture
In paragraaf 7.3 noemde ik de joint venture als één van de methoden, naast die van
juridische splitsing, waarmee een splitsing in economische zin kan worden bewerkstelligd. Twee rechtspersonen richten gezamenlijk een nieuwe rechtspersoon op en
brengen daarin allebei ondernemingsactiviteiten en/of vermogen in. Bij de overdracht
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van ondernemingsactiviteiten en/of vermogen aan deze rechtspersoon moeten de
voor elk vermogensbestanddeel wettelijk voorgeschreven leveringsformaliteiten in acht
worden genomen. Voorts kan de medewerking van contractspartijen en andere derden
vereist zijn. De splitsingsregeling maakt echter naast deze ‘economische joint venture’
ook een ‘fusie-splitsing joint venture’ mogelijk. Bij deze fusie-splitsing joint venture
vinden achtereenvolgens afsplitsingen en een fusie plaats. Eerst splitsen twee (of meer)
rechtspersonen vermogen af naar een door elk van hen in het kader van de afsplitsing
opgerichte rechtspersoon en vervolgens fuseren deze twee (of meer) verkrijgende
rechtspersonen en ontstaat de joint venture. Het resultaat is een joint venture tussen
de afsplitsende rechtspersonen waarbij zij de vermogensbestanddelen in twee stappen
onder algemene titel hebben ingebracht in de fusie-splitsing joint venture.
De vraag is wat de consequenties van een dergelijke combinatie van de fusie- en
splitsingsregeling zijn voor de aansprakelijkheid jegens de werknemers als schuldeisers en contractspartijen van de afsplitsende rechtspersonen. Voor de aansprakelijkheid ex artikel 2:334t BW van de afsplitsende rechtspersonen jegens hun bij de
afsplitsing overgegane werknemers heeft de fusie-splitsing joint venture geen consequenties. Ook nadat hun voormalige werknemers als gevolg van de fusie zijn
overgegaan naar de fusie-splitsing joint venture blijven zij jegens hen aansprakelijk
voor verplichtingen die ten tijde van de afsplitsing uit de arbeidsovereenkomsten
waren voortgevloeid. Dat ligt niet anders bij hun aansprakelijkheid jegens deze
werknemers als vervreemdende werkgevers ex artikel 7:663 BW. Hoewel de afsplitsingen direct worden gevolgd door de fusie van de verkrijgende rechtspersonen bij de
afsplitsingen (waardoor de verkrijgers ex artikel 7:663 BW ophouden te bestaan),
blijven de afsplitsende rechtspersonen gedurende een jaar na de overgang hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten die
ten tijde van de afsplitsingen bestonden.
Dat ligt anders bij de aansprakelijkheid van de verkrijgende rechtspersonen bij de
afsplitsingen. Deze houden immers kort na de afsplitsing op te bestaan omdat zij met
elkaar fuseren. Hun vermogen gaat echter onder algemene titel over op de fusiesplitsing joint venture. Gevolg van deze tweede vermogensovergang onder algemene
titel is dat de aansprakelijkheid van de verkrijgende rechtspersonen bij de afsplitsingen ex artikel 2:334t BW overgaat op de fusie-splitsing joint venture. De fusiesplitsing joint venture wordt dus in plaats van de verdwijnende rechtspersonen bij de
afsplitsingen (subsidiair) aansprakelijk voor de verplichtingen die ten tijde van de
afsplitsingen waren voortgevloeid uit alle arbeidsovereenkomsten van de afsplitsende rechtspersonen.
Fusie of splitsing van een groepsmaatschappij en de gevolgen voor de
403-aansprakelijkheid
Indien de fuserende of splitsende rechtspersoon als moedermaatschappij een 403verklaring voor haar (vrijgestelde) groepsmaatschappij heeft gedeponeerd of een
(vrijgestelde) groepsmaatschappij is van een moedermaatschappij die voor haar een
403-verklaring gedeponeerd heeft, is de vraag wat het gevolg is voor deze 403aansprakelijkheid. Bij fusie en splitsing gaat (het) vermogen van de fuserende of
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splitsende rechtspersoon onder algemene titel over. Over het antwoord op de vraag of
de 403-aansprakelijkheid van de fuserende of splitsende moedermaatschappij op
grond van een door haar gedeponeerde 403-verklaring ook overgaat, zijn de menin162
gen verdeeld in de literatuur. Zoals hiervoor gesteld volgt hij, die een ander onder
algemene titel opvolgt, die ander op in diens bezit en houderschap met alle daaraan
163
verbonden hoedanigheden en gebreken. Dit moet aldus worden begrepen dat alle
tot het overgaande vermogen behorende rechten en plichten overgaan en de
verkrijger te dien aanzien de rechtspositie van de overdrager continueert. Hiervoor
bleek dat overeenkomsten en ten tijde van de fusie of splitsing aanhangige procedures door de verkrijger op eigen naam en in de plaats van de fuserende of splitsende
moedermaatschappij worden voortgezet. Op deze grond meen ik dat bij fusie of
splitsing van de moedermaatschappij eveneens de aansprakelijkheid op grond van de
door haar gedeponeerde 403-verklaring onder algemene titel overgaat. Bovendien
zouden schuldeisers en contractspartijen van de vrijgestelde groepsmaatschappij
anders, zonder dat zij daarop enige invloed hebben, niet meer of in mindere mate
gecompenseerd worden voor het gebrek aan inzicht in de financiële situatie van hun
wederpartij. Dat de deponering van een 403-verklaring een eenzijdige rechtshandeling was van de fuserende of splitsende moedermaatschappij staat aan de overgang
onder algemene titel niet in de weg. Bij dat laatste speelt tevens een rol dat de
moedermaatschappij die de 403-verklaring heeft gedeponeerd, dezelfde is die besluit
tot een fusie of splitsing. De overgang onder algemene titel van de 403-aansprakelijkheid impliceert dat de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie of splitsing (eveneens)
aansprakelijk wordt voor schulden van de vrijgestelde groepsmaatschappij van de
fuserende of splitsende moedermaatschappij. Volgens Verbrugh zal deze problematiek in de praktijk niet tot problemen leiden omdat de verkrijgende rechtspersoon
die door de fusie of splitsing de moedermaatschappij wordt van deze groepsmaatschappij, de bestaande 403-verklaring van de fuserende of splitsende moedermaat164
schappij zal willen vervangen door een eigen 403-verklaring. Indien de fuserende
of splitsende partijen in het fusie- of splitsingsvoorstel zouden bepalen dat de
hoofdelijke aansprakelijkheid uit hoofde van een gedeponeerde 403-verklaring
van een bij de fusie of splitsing betrokken moedermaatschappij niet overgaat, of
niet op alle verkrijgende rechtspersonen overgaat, kunnen haar schuldeisers
en contractspartijen zich hiertegen verzetten op grond van artikel 2:316 BW en
artikel 2:334k jo. 334l BW.

162 Zie M.A. Verbrugh, Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar juridische fusie, splitsing en omzetting (diss.
Rotterdam), Deventer: Kluwer 2007, p. 99/100. Zie ook M.A. Verbrugh, De gevolgen van een
403-verklaring voor schuldeisers bij juridische fusie en juridische splitsing, Tijdschrift voor
jaarrekeningenrecht 2006/2.
163 Artikel 3:116 BW.
164 M.A. Verbrugh, Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers.
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar juridische fusie, splitsing en omzetting (diss. Rotterdam),
Deventer: Kluwer 2007, p. 100/101 en 268. Zie voor de gevolgen voor de overblijvende aansprakelijkheid van intrekking van de 403-verklaring bij de splitsing p. 103/104 en 268-271.
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Wanneer de vrijgestelde groepsmaatschappij waarvoor de moedermaatschappij een
403-verklaring heeft gedeponeerd, fuseert of zich zuiver splitst, kan de moedermaatschappij uitsluitend nog worden aangesproken voor de schulden van de groepsmaatschappij die tot het tijdstip van fusie of splitsing zijn ontstaan. Bij de fusie of zuivere
splitsing houdt de groepsmaatschappij waarvoor de moedermaatschappij de 403verklaring heeft gedeponeerd namelijk op te bestaan en de 403-verklaring is geen
165
afhankelijk recht.
7.5

Conclusie

De bescherming van de belangen van schuldeisers en contractspartijen van de bij de
fusie of (af)splitsing betrokken rechtspersonen vormt een belangrijk onderdeel van de
fusie- en splitsingsregeling in Boek 2 BW. Dit omdat zij als gevolg van de vermogensovergang onder algemene titel (en dus zonder dat zij daarop invloed kunnen uitoefenen) te maken krijgen met een wederpartij met een ingrijpend gewijzigde
vermogenspositie. Ter compensatie van de mogelijke nadelen die hieraan zijn verbonden, wordt in de fusie- en splitsingsregeling rekening gehouden met de belangen
van schuldeisers en contractspartijen van de bij de fusie of (af)splitsing betrokken
rechtspersonen. Zij kunnen een wijziging of ontbinding van hun overeenkomst
vorderen en verlangen dat zekerheid wordt gesteld of een andere waarborg
wordt gegeven voor de nakoming van verplichtingen van de fuserende of (af)splitsende
rechtspersoon. Omdat bij (af)splitsing vermogen wordt gedeeld en bij fusie vermogens samenkomen, is de bescherming van schuldeisers en contractspartijen in de
splitsingsregeling uitgebreider dan in de fusieregeling. Contractspartijen van een
(af)splitsende rechtspersoon kunnen zich verzetten tegen het op verschillende
rechtspersonen overgaan van hun rechtsverhouding. Voorts kunnen onder voorwaarden alle bij de (af)splitsing betrokken rechtspersonen worden aangesproken
voor op het tijdstip van de (af)splitsing opeisbare en niet-opeisbare schulden en
andere verplichtingen van de (af)splitsende rechtspersoon. Bij een zuivere splitsing
zijn alle bij de splitsing betrokken rechtspersonen aansprakelijk voor schulden en
andere verplichtingen waarvan niet duidelijk is naar welke verkrijgende rechtspersoon deze zijn overgegaan.
De werknemer of de voormalige werknemer van de bij de fusie of (af)splitsing
betrokken rechtspersonen kan zich als schuldeiser of contractspartij van de rechtspersoon beroepen op schuldeisers en contractspartijen beschermende bepalingen in
de fusie- en splitsingsregeling. Rechtspraak waarin een beroep door een (ex-)werknemer op deze bepalingen aan de orde was, is mij niet bekend. Voor werknemers
lijkt dus niet snel aanleiding te bestaan voor een beroep op de schuldeisersbeschermingsbepalingen in de fusie- en splitsingsregeling. Deze bepalingen kunnen voor

165 Wanneer de vrijgestelde groepsmaatschappij waarvoor de moedermaatschappij een 403verklaring deponeerde als gevolg van een aandelenfusie ophoudt deel uit te maken van de groep
blijft de 403-aansprakelijkheid na de aandelenfusie doorlopen als de (voormalige) moedermaatschappij de 403-verklaring niet intrekt. Trekt de voormalige moedermaatschappij de 403-verklaring voor haar voormalige groepsmaatschappij in, dan kan zij op grond van artikel 2:404 lid 3 BW
ook haar doorlopende, overblijvende aansprakelijkheid beëindigen. Zie paragraaf 6.5.7.
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hen echter wel van belang zijn. Wanneer bij werknemers (of zij nu overgaan of niet) of
voormalige werknemers van de fuserende rechtspersoon voorafgaande aan de fusie
gegronde twijfel bestaat aan de nakoming van de uit hun arbeidsovereenkomsten
voortgevloeide verplichtingen na de fusie, bestaat voor hen de mogelijkheid een
zekerheidstelling of waarborg te verlangen op grond van artikel 2:316 BW. Het kan
hier bijvoorbeeld gaan om een zekerheidstelling of waarborg voor de uitvoering van
een voorafgaand aan de fusie tot stand gekomen sociaal plan. Werknemers van een bij
een splitsing betrokken rechtspersoon kunnen in een dergelijke situatie een beroep
doen op de aansprakelijkheid van de andere bij de splitsing betrokken rechtspersonen
op grond van artikel 2:334t BW. Op grond van dit artikel zijn alle andere verkrijgende
rechtspersonen bij de splitsing en (in geval van afsplitsing) de afsplitsende rechtspersoon subsidiair aansprakelijk voor verplichtingen uit hun arbeidsovereenkomsten
die vóór de splitsing zijn ontstaan. Ook heeft de werknemer van een splitsende
rechtspersoon op grond van artikel 2:334j jo. 2:334l BW de mogelijkheid zich te
verzetten tegen de door de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in het splitsingsvoorstel gemaakte afspraken over het al dan niet overgaan van zijn arbeidsovereenkomst.
Op de fusie en de (af)splitsing zijn in beginsel zowel de fusie- en splitsingsregeling
uit Boek 2 BW als de regeling bij overgang van onderneming van toepassing. Daardoor
gaat de arbeidsovereenkomst van de als gevolg van een fusie of (af)splitsing
overgaande werknemer over op grond van zowel artikel 2:309 of 2:334a BW als
artikel 7:663 BW. Op basis van beide regelingen treedt de verkrijgende rechtspersoon
bij de fusie of (af)splitsing in alle opeisbare en niet-opeisbare schriftelijke en
mondelinge verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en kan de arbeidsovereenkomst uitsluitend in haar geheel overgaan. Het van toepassing zijn van beide
regelingen heeft in enkele situaties verschillende juridische consequenties. Zo heeft
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vervreemder gedurende een jaar na de
overgang op grond van artikel 7:663 BW geen betekenis bij de fusie of zuivere
splitsing van de werkgever omdat deze op het moment van de fusie of zuivere
splitsing ophoudt te bestaan. De werknemer van de bij een zuivere splitsing verdwenen rechtspersoon kan na de splitsing wel een beroep doen op de hiervoor
genoemde aansprakelijkheid van de andere verkrijgende rechtspersonen bij de
splitsing op grond van artikel 2:334t BW. Evenals de hoofdelijke aansprakelijkheid
van artikel 7:663 BW heeft de aansprakelijkheid ex artikel 2:334t BW betrekking op
de op het tijdstip van de splitsing uit de arbeidsovereenkomst voortgevloeide
verplichtingen. Hoewel het bij de aansprakelijkheid van artikel 2:334t BW om een
subsidiaire en niet om een hoofdelijke gaat, geldt hierbij, anders dan in artikel 7:663
BW geen vervaltermijn van een jaar.
Een andere consequentie van het op de overgaande werknemer van toepassing zijn van
zowel de fusie- en splitsingsregeling uit Boek 2 BW als de regeling bij overgang van
onderneming is dat, anders dan op grond van de regeling bij overgang van onderneming, op basis van de fusie- en splitsingsregeling de pensioen- en spaarregelingen en de
anciënniteit van de overgaande werknemer zonder beperkingen mee overgaan. Omdat
de artikelen 7:662 e.v. BW en de fusie- of splitsingsregeling bij de overgang van deze
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rechten onderling niet verenigbaar zijn, zou de werknemer – als gerechtigde op basis
van zowel de artikelen 7:662 e.v. BW als de fusie- en splitsingsregeling – kunnen kiezen
op welke regeling hij zich beroept. De overgaande werknemer heeft dan dus de keuze
vast te houden aan de pensioen- en/of spaarregeling bij de fuserende of (af)splitsende
werkgever dan wel, indien hem dit wordt aangeboden, te opteren voor deelname aan de
pensioen- en/of spaarregeling van de verkrijgende rechtspersoon bij de fusie of (af)
splitsing. De vraag of argumenten bestaan om bij de overgang van een onderneming als
gevolg van een fusie of een (af)splitsing uitsluitend de artikelen 7:662 e.v. BW van
toepassing te laten zijn op de op grond van artikel 7:663 BW overgaande werknemers
komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.
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8
Samenvatting en conclusies

8.1

Inleiding

De inhoud en betekenis van het werkgeverschap in situaties waarin sprake is van
pluraliteit van werkgeverschap, dat wil zeggen dat aan de kant van de werkgever
verschillende partijen betrokken zijn bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
met de werknemer, vormen de rode draad in deze studie. De beantwoording van de
vraag wie in deze situaties kan worden gekwalificeerd als de werkgever in de zin van
artikel 7:610 lid 1 BW speelt hierbij telkens een centrale rol. Niet alleen in Titel 10
Boek 7 BW, maar ook in veel publiekrechtelijke arbeidswetgeving fungeert de civielrechtelijke werkgever jegens de werknemer als ‘geadresseerde’ van de in deze
wetgeving neergelegde of op basis van deze wetgeving vastgestelde voorschriften.
In de hoofdstukken 2 en 3 is aan de hand van de wetsgeschiedenis, rechtspraak en
literatuur onderzocht op welke wijze de werkgever in Titel 10 Boek 7 BW en in
arbeidswetgeving buiten het BW wordt gekwalificeerd. Daarbij is eveneens aandacht
besteed aan de betekenis van de wilsautonomie en de contractsvrijheid uit het
algemene vermogens- en verbintenissenrecht en aan de invloed van het internationale en communautaire recht op de wijze waarop de werkgever wordt gekwalificeerd.
In de daarna volgende hoofdstukken 4 tot en met 7 zijn situaties onderzocht waarin
aan werkgeverskant verschillende partijen gelijktijdig en/of opvolgend betrokken zijn
bij de arbeidsovereenkomst van de werknemer. In deze situaties is gelijktijdige of
opvolgende pluraliteit van werkgeverschap het gevolg van:
i.
de omstandigheid dat de werknemer zich in een arbeidsovereenkomst heeft
verbonden met een ander dan de eigenaar of exploitant van de onderneming
waarin hij de arbeid verricht;
ii.
een verandering van de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de
werknemer de arbeid verricht;
iii. het groepslidmaatschap van de werkgever;
iv. een vennootschapsrechtelijke structuurwijziging van de werkgever in de vorm
van een fusie of splitsing.
De hoofdstukken zijn telkens afgesloten met een conclusie. In deze conclusies is een
inventarisatie gemaakt van de in deze situaties voorkomende pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid en van gronden van deze aansprakelijkheid. De conclusies
bevatten tevens een analyse van het werkgeverschap in deze situaties en van de
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invulling die hieraan in de wet en in de rechtspraak wordt gegeven. Bij de beantwoording van de in paragraaf 1.4 geformuleerde onderzoeksvragen worden de daarop
betrekking hebbende (delen uit de) conclusies bij de voorgaande hoofdstukken
herhaald voordat de vragen worden beantwoord. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met enkele slotbeschouwingen.
8.2

Beantwoording onderzoeksvragen

De eerste vraag
Wat is in situaties van pluraliteit van werkgeverschap de betekenis van de door partijen
gemaakte contractuele afspraken bij de kwalificatie van de werkgever en welke gevolgen
heeft deze pluraliteit voor de verplichtingen van de werkgever jegens de werknemer op
grond van arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving in en buiten het BW?
Wanneer de verhouding tussen partijen voldoet aan de definitie van artikel 7:610 lid 1
BW is tussen hen sprake van een arbeidsovereenkomst en zijn hierop de bepalingen
van Titel 10 Boek 7 BW van toepassing. De definitie van de arbeidsovereenkomst in
artikel 7:610 lid 1 BW is van dwingend recht omdat op dit punt de wilsautonomie en
de contractsvrijheid uit het algemene vermogens- en verbintenissenrecht niet verenigbaar zijn met de in Titel 10 Boek 7 BW beoogde bescherming van de werknemer
als de sociaal-economisch zwakkere wederpartij van de werkgever. Als partijen
zouden kunnen afspreken dat tussen hen geen arbeidsovereenkomst bestaat terwijl
uit de wijze waarop zij zich tegenover elkaar gedragen blijkt dat zij dit in werkelijkheid wel hebben beoogd, zou van de met Titel 10 Boek 7 BW beoogde werknemersbescherming in de praktijk weinig terechtkomen.
Als gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen gedurende met
name het laatste kwart van de afgelopen eeuw zijn de rol en de hoedanigheid van de
werkgever en de werknemer als partijen bij de arbeidsovereenkomst echter ingrijpend gewijzigd. Daardoor is de werkgever nu vaak vooral een contractueel begrip. De
sociaal-economische positie van de werknemer is sterk verbeterd en hij is in
toenemende mate zelfstandig en flexibel werkzaam. Deze ontwikkelingen hebben
eraan bijgedragen dat binnen de arbeidsovereenkomst in steeds mindere mate sprake
is van een ‘persoonlijke’ betrokkenheid van de werkgever bij de door de werknemer
verrichte arbeid waardoor bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst de door
partijen gemaakte contractuele afspraken een belangrijkere rol zijn gaan spelen. Dat
staat echter op gespannen voet met artikel 7:610 lid 1 BW dat fungeert als dwingendrechtelijke toegangspoort tot de regeling van de arbeidsovereenkomst in Titel 10
Boek 7 BW. Die spanning bestaat niet alleen bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, maar ook bij de kwalificatie van de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW als
partij bij de arbeidsovereenkomst. Aan artikel 7:610 lid 1 BW waarin de werkgever is
gedefinieerd als de partij in wier dienst de werknemer de arbeid verricht, ligt het
uitgangspunt ten grondslag dat de werkgever de eigenaar of exploitant is van de
onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht. Thans sluit dit uitgangspunt
in verschillende situaties niet meer aan bij de realiteit. Dat kan ten koste gaan van in
Titel 10 Boek 7 BW beoogde arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer
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wanneer deze is gekoppeld aan de door de werknemer in de onderneming van de
werkgever verrichte arbeid. Deze heeft dan immers niet het daarmee beoogde effect
omdat de werkgever op grond van de door partijen gemaakte contractuele afspraken
een ander is dan de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer
de arbeid verricht. In enkele situaties wordt hiermee rekening gehouden in of op basis
van Titel 10 Boek 7 BW. Daarmee wordt dan beoogd te voorkomen dat arbeidsrechtelijke bescherming verloren gaat die is gekoppeld aan de door de werknemer in de
onderneming van de werkgever verrichte arbeid.
Wanneer de contractuele werkgever op grond van de door partijen gemaakte
contractuele afspraken een ander is dan de feitelijke werkgever, wordt in de (lagere)
rechtspraak bij de toepassing van bepalingen uit Titel 10 Boek 7 BW in beginsel
aangeknoopt bij de in dat kader door partijen gemaakte contractuele afspraken. Dat
wil zeggen, dat in deze situatie als werkgever wordt beschouwd de partij die zich in
die hoedanigheid in een (schriftelijk) arbeidscontract heeft verbonden met de werknemer. Mijns inziens zou een puur contractueel werkgeverschap, ondanks de gewijzigde rollen van werkgever en werknemer binnen de arbeidsovereenkomst, niet
verenigbaar zijn met het dwingendrechtelijke karakter van artikel 7:610 lid 1 BW. Ook
thans zijn werkgever en werknemer niet elkaars gelijken op sociaal-economisch
niveau. Uit de in paragraaf 2.3.4 besproken jurisprudentie van de Hoge Raad volgt
dat wezen voor schijn gaat bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst in de zin
van artikel 7:610 lid 1 BW. Mijns inziens geldt dit ook voor de kwalificatie van de
werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW wanneer de werkgever op basis van de door
partijen gemaakte contractuele afspraken een ander is dan de feitelijke werkgever, de
eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht.
In dat geval kan de contractuele werkgever worden gekwalificeerd als de werkgever
van de werknemer in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW wanneer zijn rol bij de
totstandkoming en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis heeft om aan te kunnen nemen dat werkelijk een
arbeidsovereenkomst tussen hem en de werknemer werd beoogd. In situaties van
gelijktijdige pluraliteit van werkgeverschap waarin het werkgeverschap van de
contractuele werkgever onvoldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis heeft,
moet mijns inziens worden heengekeken door de tussen partijen gemaakte contractuele afspraken. Dat laatste is met name aan de orde wanneer uit de wijze waarop de
arbeidsovereenkomst tot stand kwam en de wijze waarop hieraan vervolgens uitvoering is gegeven blijkt dat hiermee uitsluitend of in hoofdzaak werd beoogd te
voorkomen dat de werknemer op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst zou
zijn bij de feitelijke werkgever.
In de hoofdstukken 4 en 5 bleek dat in situaties van pluraliteit van werkgeverschap
waarin de contractuele werkgever wordt gekwalificeerd als de werkgever ex
artikel 7:610 lid 1 BW in de rechtspraak en in arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving,
rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat de werkgever niet dezelfde is of
blijft als de eigenaar of exploitant van de onderneming. Hiermee wordt beoogd te
voorkomen dat in deze situaties arbeidsrechtelijke bescherming verloren gaat en/of
deze arbeidswetgeving niet het daarmee beoogde effect heeft.
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Uitzending
De contractuele werkgever die in het kader van zijn beroep of bedrijf werknemers ter
beschikking stelt aan opdrachtgevers om bij en onder het gezag van die opdrachtgevers arbeid te verrichten, wordt in artikel 7:690 BW geduid als de werkgever van
deze werknemers. De door uitzendbureaus op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie vormde de reden voor het opnemen van de bijzondere regeling van de
uitzendovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW. Hoewel deze allocatiefunctie geen deel
uitmaakt van de definitie van artikel 7:690 BW, heeft de regering gedurende de
parlementaire behandeling benadrukt dat de regeling van de uitzendovereenkomst
alleen geldt voor die contractuele werkgevers die daadwerkelijk een allocatiefunctie
vervullen op de arbeidsmarkt. Binnen die gedachte fungeert artikel 7:690 BW als
toegangspoort voor het in afdeling 11 van Titel 10 Boek 7 BW opgenomen verlichte
arbeidsrechtelijke regime waarmee recht wordt gedaan aan de flexibiliteit die zo
kenmerkend is voor uitzendarbeid en die inherent is aan de allocatieve functie van de
uitzendwerkgever. Daar staat tegenover dat met de Waadi wordt gewaarborgd dat het
ontbreken van een contractuele band tussen de opdrachtgever en de uitzendwerknemer er niet toe leidt dat de uitzendwerknemer minder loon ontvangt (en andere
minder gunstige essentiële arbeidsvoorwaarden heeft) dan werknemers die in gelijke
of gelijkwaardige functies in dienst zijn van de opdrachtgever.
Bij de toepassing van bepalingen in Titel 10 Boek 7 BW inzake de zorgplicht voor
veiligheid en het welzijn van de werknemer en de opbouw van ontslagbescherming
bij het aangaan van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is
bij uitzending sprake van pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid. Bovendien
kan de inlener, wanneer hij de uitzendwerknemer betrekt van een niet-gecertificeerd
uitzendbureau, op grond van artikel 7:692 BW door de uitzendkracht worden aangesproken tot voldoening van het voor hem geldende loon op grond van de WMM. In
arbeidswetgeving buiten het BW op het gebied van de veiligheid en het welzijn van de
werknemer en de bestrijding van illegaliteit en misbruik bij de tewerkstelling van
derdelanders geldt de inlener als werkgever van de uitzendwerknemer in plaats van
of naast de uitzendwerkgever. Nu in, of op basis van deze wetgeving regels zijn
gesteld met betrekking tot de wijze of de voorwaarden waarop feitelijk arbeid wordt
of mag worden verricht, sluit het in deze wetgeving gehanteerde werkgeversbegrip
niet aan bij het werkgeversbegrip bij uitzending op grond van artikel 7:690 BW.
Detachering
Verricht de werknemer, anders dan in het kader van de door zijn contractuele
werkgever op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie, arbeid in de onderneming
van een ander dan de contractuele werkgever, dan is, zo volgt uit de wetsgeschiedenis, geen sprake van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. Bij
dergelijke arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen, die veelal onder de noemer
detachering worden geschaard (al wordt bij langdurige terbeschikkingstelling van de
uitzendkracht aan een opdrachtgever van het uitzendbureau ook wel van detachering
gesproken), wordt door partijen vanaf het begin een meer bestendige, langdurige
driehoeksverhouding beoogd. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij intra-concern
detachering door een personeels-BV (of andere centrale werkgever binnen een groep)
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en bij payrolling. Op de voet van het hiervoor door mij gestelde ten aanzien van de
kwalificatie van de werkgever zou in een situatie als deze de detacherende werkgever
kunnen worden gekwalificeerd als de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW wanneer uit
de rol die hij speelt bij de totstandkoming en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan worden afgeleid dat in werkelijkheid een arbeidsovereenkomst tussen
hem en de werknemer is beoogd. Indien uit de feiten en omstandigheden volgt dat
het werkgeverschap van de detacherende werkgever niet een dergelijke zelfstandige
en inhoudelijke betekenis heeft, moet naar mijn mening door de contractuele
afspraken worden heengekeken en in plaats daarvan de feitelijke werkgever worden
gekwalificeerd als werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW.
Wanneer de detacherende werkgever die geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt wel kan worden gekwalificeerd als de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW, is
het verlichte arbeidsrechtelijke regime van artikel 7:691 BW (en Bijlage B Ontslagbesluit) niet van toepassing omdat dan geen sprake is van uitzending in de zin van
artikel 7:690 BW. Anderzijds kan de werknemer de feitelijke werkgever, de eigenaar
of exploitant van de onderneming waarbij hij is gedetacheerd, ook niet aanspreken tot
voldoening van het minimumloon op grond van artikel 7:692 BW. Wel geldt de
feitelijke werkgever op grond van artikel 7:658 lid 4 BW en op basis van het
werkgeversbegrip in arbeidswetgeving buiten het BW op het gebied van de veiligheid
en de bestrijding van illegaliteit en misbruik bij de tewerkstelling van derdelanders
als werkgever van de gedetacheerde werknemer in plaats van of naast de detacherende werkgever. Voorts sluiten de ruime definitiebepalingen van de Waadi niet uit
dat de Waadi eveneens van toepassing zou kunnen zijn in de situatie waarin de
detachering niet zou kunnen worden gekwalificeerd als uitzending ex artikel 7:690
BW. Wanneer de gedetacheerde werknemer de arbeid verricht onder toezicht en
leiding van de feitelijke werkgever zou hij op grond van de Waadi onder meer
recht hebben op hetzelfde loon als door de feitelijke werkgever wordt betaald
aan eigen werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies en geldt op grond van
artikel 9a een belemmeringsverbod. De gevolgen van het van toepassing zijn van de
Waadi zullen echter beperkt zijn wanneer alle in de onderneming van de feitelijke
werkgever werkzame werknemers (of alle werknemers in bepaalde functiecategorieën) in dienst zijn van de detacherende contractuele werkgever. In dat geval is
immers geen sprake van werknemers die (in gelijke of gelijkwaardige functies) in
dienst zijn van de feitelijke werkgever met wier arbeidsvoorwaarden de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde werknemer moeten worden gelijkgesteld. Dat zal bij
detachering vaker aan de orde kunnen zijn, gelet op het meer bestendige, langdurige
karakter hiervan.
Overgang van onderneming
Bij overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW is op grond van
artikel 7:663 BW sprake van opvolgend werkgeverschap. De arbeidsovereenkomst
van de in de overgaande onderneming werkzame werknemer met de exploitant van die
onderneming gaat van rechtswege over naar de nieuwe exploitant van
de onderneming. Het enkel door een ander dan de werkgever voortzetten van
de onderneming waarin de werknemer werkzaam is, leidt tot de overgang
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van rechtswege van de arbeidsovereenkomst van de werknemer naar de
nieuwe exploitant van de onderneming. Daarnaast is bij overgang van onderneming
sprake van gelijktijdige pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid omdat de overgegane werknemer zijn voormalige werkgever gedurende een jaar na de overgang van
de arbeidsovereenkomst naast de nieuwe werkgever hoofdelijk kan aanspreken voor
de tot het tijdstip van de overgang uit zijn arbeidsovereenkomst voortgevloeide
verplichtingen.
Nergens in Titel 10 Boek 7 BW gaat pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid zo
ver als bij overgang van onderneming. De opvolgende (werkgevers)aansprakelijkheid
bij overgang van onderneming is niet beperkt tot bepaalde uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, maar heeft betrekking op alle uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen. Omdat echter op grond van
de redactie van artikel 7:663 BW de arbeidsovereenkomst van de werknemer met de
voormalige exploitant van de onderneming overgaat, zou de werknemer die anders
dan op basis van een arbeidsovereenkomst met de exploitant van de onderneming
werkzaam is in de onderneming, geen bescherming ontlenen aan de artikelen 7:662
e.v. BW bij de overgang van die onderneming. Dat geldt niet voor de uitzendkracht die
in het kader van een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW feitelijk werkzaam is
in de onderneming van de opdrachtgever van het uitzendbureau. Voor de toepassing
van de artikelen 7:662 e.v. BW wordt de uitzendkracht beschouwd als een in de
onderneming van het uitzendbureau werkzame werknemer. Dat betekent dat zijn
arbeidsovereenkomst van rechtswege overgaat op grond van artikel 7:663 BW
wanneer de onderneming van het uitzendbureau overgaat. Deze onderneming hangt
samen met de door het uitzendbureau vervulde allocatiefunctie op de arbeidsmarkt,
dat wil zeggen, het door het uitzendbureau bij elkaar brengen van de vraag naar en
het aanbod van (een bepaald type) arbeid. Daarbij gaat het volgens het Hof van Justitie
om knowhow op het gebied van uitzending, een op de organisatie van het uitlenen
van werknemers toegesneden administratie en een bestand aan uitzendkrachten die
in de inlenende ondernemingen passen en voor de inleners de gewenste werkzaamheden kunnen verrichten.
Wanneer de contractuele werkgever geen allocatiefunctie (meer) vervult op de
arbeidsmarkt en uitsluitend fungeert als de juridische en administratieve werkgever
van de werknemer, zou de in de onderneming van een feitelijke werkgever tewerkgestelde werknemer nooit van rechtswege mee overgaan op grond van artikel 7:663
BW. Dit omdat de activiteiten van de contractuele werkgever dan voor de toepassing
van de artikelen 7:662 e.v. BW niet kunnen worden beschouwd als de onderneming
waarin de werknemer werkzaam is en omdat hij geen arbeidsovereenkomst heeft met
de exploitant van de onderneming waarbij hij is tewerkgesteld. Dat was tot voor kort
onder meer aan de orde bij intra-concern detachering door een personeels-BV. In het
Albron-arrest oordeelde het Hof van Justitie echter dat de permanent bij een door een
andere groepsmaatschappij dan zijn contractuele werkgever geëxploiteerde onderneming tewerkgestelde werknemer van rechtswege mee overgaat bij de overgang van de
onderneming van die groepsmaatschappij op grond van de tussen hen bestaande
“arbeidsbetrekking” in de zin van artikel 3 lid 1 van de Richtlijn overgang van
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onderneming. Omdat de relatie tussen de intra-concern gedetacheerde werknemer en
de groepsmaatschappij waarbij hij gedetacheerd is geen juridische status heeft in het
Nederlandse arbeidsrecht impliceert dit dat de uit de arbeidsovereenkomst van de
werknemer met de intra-concern detacherende groepsmaatschappij voortvloeiende
rechten en verplichtingen van rechtswege overgaan naar de verkrijger van de onderneming van de groepsmaatschappij waarbij hij is tewerkgesteld.
Als gevolg van het Albron-arrest is dus voor het van rechtswege overgaan van de
arbeidsovereenkomst van de in de overgaande onderneming werkzame werknemer
niet (meer) vereist dat een arbeidsovereenkomst bestaat met de exploitant van de
onderneming. Het Hof Amsterdam heeft het oordeel van het Hof van Justitie in zijn
verwijzingsarrest zo uitgelegd dat onder werkgever in artikel 7:663 BW zowel de
contractuele werkgever, de intra-concern detacherende groepsmaatschappij, als de
niet-contractuele werkgever, de groepsmaatschappij waarbij de werknemer is tewerkgesteld, kan worden verstaan. Het ruimere werkgeversbegrip op grond van
artikel 7:663 BW bij overgang van onderneming vormt daarmee de meest recente
uitbreiding van het werkgeversbegrip voor de toepassing van een bepaling in Titel 10
Boek 7 BW. Mijns inziens geldt deze uitbreiding niet alleen in geval van intra-concern
detachering, maar kan deze ook van toepassing zijn in situaties waarin de werkgever
ex artikel 7:610 lid 1 BW en de exploitant van de onderneming waarbij de werknemer
permanent is tewerkgesteld niet behoren tot dezelfde groep. Bepalend hierbij is naar
mijn mening het antwoord op de vraag of de werknemer voor de toepassing van de
artikelen 7:662 e.v. BW kan worden aangemerkt als werkzaam in de onderneming van
de contractuele werkgever. Wanneer dit het geval is (zoals bij uitzending door een
uitzendbureau met een allocatiefunctie) gaat de werknemer niet mee over bij de
overgang van de onderneming van de niet-contractuele werkgever. Luidt dit antwoord ontkennend (zoals het geval is bij intra-concern detachering), dan gaat de
arbeidsovereenkomst van de bij de niet-contractuele werkgever tewerkgestelde
werknemer wel van rechtswege mee over bij de overgang van de onderneming van
de niet-contractuele werkgever. Dat laatste kan mijns inziens eveneens aan de orde
zijn bij payrolling, als aangenomen zou worden dat het payrollbedrijf de werkgever is
ex artikel 7:610 lid 1 BW, en bij uitzending of detachering door een uitzendbureau dat
op het tijdstip van de overgang van de onderneming van de inlener geen allocatiefunctie meer vervult op de arbeidsmarkt en uitsluitend nog fungeert als de juridische
en administratieve werkgever van de bij haar in dienst zijnde werknemers.
Met het van rechtswege mee overgaan van de uit de arbeidsovereenkomst van de
werknemer voortvloeiende rechten en verplichtingen wordt beoogd te voorkomen
dat de overgang van de onderneming leidt tot zijn ontslag of tot een verslechtering
van zijn arbeidsvoorwaarden. Mijns inziens zijn eveneens situaties denkbaar waarin
de werknemer niet gebaat is bij het van rechtswege mee overgaan van zijn arbeidsovereenkomst naar de nieuwe exploitant van de onderneming. Dat kan aan de orde
zijn bij (i) de overgang van de onderneming naar een minder solvente nieuwe
exploitant (dan wel een stroman), (ii) wanneer de werknemer gedeeltelijk werkzaam
is in het overgaande onderdeel van een onderneming en/of bij (iii) de overgang van
een onderneming die deel uitmaakt van een groep. Deze situaties vormen naar mijn
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mening redenen voor de wetgever om na te denken over de introductie van een
Nederlandse variant van het in het Duitsland geldende “Widerspruchsrecht” van de
werknemer bij overgang van onderneming. Op grond van een dergelijk Widerspruchsrecht zou de werknemer er in deze situaties voor kunnen kiezen in dienst
te blijven bij de vervreemder omdat hij dan niet gebaat is bij het van rechtswege mee
overgaan van zijn arbeidsovereenkomst naar de nieuwe exploitant van de onderneming.
De tweede vraag
Wat is voor werknemers de betekenis van de bescherming van schuldeisers en contractspartijen in het ondernemingsrecht in geval van het groepslidmaatschap of de fusie of
splitsing van de werkgever en hoe verhoudt deze vennootschapsrechtelijke bescherming
zich tot de arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers in deze situaties?
Een rechtspersoon is als juridische fictie zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. De wilsautonomie en de contractsvrijheid uit het algemene vermogens- en
verbintenissenrecht zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten waarbij één of
meer rechtspersonen partij zijn. Hoewel in bepaalde situaties op grond van bepalingen in Boek 2 BW, of op grond van onrechtmatige daad sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid, is de bestuurder (of feitelijke beleidsbepaler) van de
rechtspersoon in beginsel niet aansprakelijk jegens schuldeisers en contractspartijen
van de rechtspersoon. Ook de arbeidsovereenkomst met een rechtspersoon creëert
derhalve uitsluitend rechten en verplichtingen voor de rechtspersoon die partij is bij
de overeenkomst. Dat is op zich niet anders wanneer de rechtspersoon deel uitmaakt
van een groep. Een andere natuurlijke of rechtspersoon kan in beginsel slechts
worden gehouden tot nakoming van verplichtingen van de rechtspersoon wanneer
hij deze aansprakelijkheid aanvaardt, of wanneer hij partij wordt bij de overeenkomst
waaruit deze verplichtingen voor de rechtspersoon voortvloeien. Dat laatste geschiedt dan in de vorm van partijopvolging onder bijzondere of algemene titel, of
door de aanvaarding van een in de overeenkomst opgenomen derdenbeding door die
natuurlijke of rechtspersoon.
Pluraliteit van aansprakelijkheid op grond van Boek 2 BW in groepsverhoudingen
Hoewel aansprakelijkheidsbeperking de belangrijkste reden vormt voor deelname
aan het economische verkeer in de hoedanigheid van een kapitaalvennootschap,
dient het rechtspersonenrecht van Boek 2 BW niet uitsluitend als faciliteit voor
ondernemers. In Boek 2 BW worden eveneens de belangen van onder meer schuldeisers en contractspartijen van de rechtspersoon beschermd. Met de in Boek 2 BW
neergelegde kapitaalbescherming en voorschriften inzake de openbaarmaking van de
jaarstukken wordt aan schuldeisers en contractspartijen van de rechtspersoon zekerheid en inzicht gegeven omtrent de financiële positie van hun wederpartij. Wanneer
de rechtspersoon deel uitmaakt van een groep kan gebruik worden gemaakt van
vrijstellingen van enkele van deze voorschriften. Daar staat tegenover dat door de
moedermaatschappij aansprakelijkheid moet worden aanvaard voor uit rechtshandelingen van de vrijgestelde groepsmaatschappij voortvloeiende schulden. Met
deze aansprakelijkheid van de moedermaatschappij worden de schuldeisers en
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contractspartijen van de vrijgestelde groepsmaatschappij gecompenseerd voor het
gebrek aan inzicht in de financiële situatie van hun wederpartij. Onder uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden vallen ook verplichtingen die voortvloeien uit
door de groepsmaatschappij aangegane arbeidsovereenkomsten. De moedermaatschappij is dan naast de groepsmaatschappij (hoofdelijk) aansprakelijk jegens deze
werknemers. Wanneer werknemers van de groepsmaatschappij zich in rechte beriepen op deze aansprakelijkheid ging het telkens om de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij op grond van een door haar gedeponeerde 403verklaring. Rechters legden de omvang en reikwijdte van deze aansprakelijkheid dan
ruim uit. Elke verplichting die de groepsmaatschappij had als werkgever van de
betrokken werknemers werd geacht te vallen onder de aansprakelijkheid van de
moedermaatschappij op grond van de door haar gedeponeerde 403-verklaring.
‘Pluraliteit van aansprakelijkheid’ op grond van onrechtmatige daad
in groepsverhoudingen
Ofschoon risicospreiding op zichzelf een geoorloofd motief kan zijn voor groepsvorming, mag dit niet leiden tot het ontlopen van aansprakelijkheid in de vorm van het
misbruik maken van (de grenzen van de) rechtspersoonlijkheid van de verschillende
groepsmaatschappijen, of van de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep. In dat
geval kan sprake zijn van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van de
moedermaatschappij jegens de schuldeiser of contractspartij van haar groepsmaatschappij indien haar een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de niet-nakoming
door de groepsmaatschappij. Anders dan bij de voormelde aansprakelijkheid van de
moedermaatschappij als voorwaarde voor het gebruik maken van een vrijstelling uit
Boek 2 BW is hier sprake van een schadeaansprakelijkheid. De moedermaatschappij is
dus niet hoofdelijk aansprakelijk naast de groepsmaatschappij, maar aansprakelijk
voor de schade die een schuldeiser of contractspartij leidt als gevolg van de nietnakoming door de groepsmaatschappij. In de lagere rechtspraak is verschillende
malen geoordeeld dat de moedermaatschappij op grond van onrechtmatige daad
aansprakelijk was jegens een werknemer van haar groepsmaatschappij. Evenals bij de
hiervoor besproken hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij op
grond van haar 403-verklaring ging het hierbij meestal om door de groepsmaatschappij aan haar werknemers verschuldigde ontslagvergoedingen.
De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgelaten over specifieke omstandigheden of
situaties waarin de moedermaatschappij jegens werknemers van haar groepsmaatschappij aansprakelijk kan zijn op grond van onrechtmatige daad. In de lagere
rechtspraak leidde de omstandigheid dat een werknemer zich beriep op aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van de moedermaatschappij, niet tot een
snellere toewijzing van de vordering. In dit opzicht kan de in paragraaf 6.6.5 besproken Nacap-zaak (vooralsnog) als een witte raaf worden beschouwd. Hierin werd
geoordeeld dat de moedermaatschappij een eigen verantwoordelijkheid had jegens
werknemers van haar groepsmaatschappijen terzake van uit hun arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen die waren ontstaan als gevolg van haar
bemoeienis met de bedrijfsvoering van deze groepsmaatschappijen. Omdat de
moedermaatschappij geen ernstig verwijt werd gemaakt van de niet-nakoming
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door de groepsmaatschappijen, werd de in de Nacap-zaak aangenomen doorbraak
van aansprakelijkheid in feite uitsluitend gebaseerd op de (intensieve) invloed van de
moedermaatschappij op de bedrijfsvoering van haar groepsmaatschappijen. Daarom
komt de in de Nacap-zaak geïntroduceerde eigen verantwoordelijkheid van de
moedermaatschappij voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van haar intensieve bemoeienis met de bedrijfsvoering van haar groepsmaatschappij naar mijn mening neer
op een vorm van toerekening van werkgeversaansprakelijkheid. Toerekening van
werkgeversaansprakelijkheid vindt in groepsverhoudingen ook plaats zonder dat
daarbij sprake is van een doorbraak van aansprakelijkheid. Deze komt er dan op neer
dat bij de toepassing van arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving op het gebied van
ontslag, rekening wordt gehouden met – de financiële situatie van – de groep in haar
geheel of met eerdere arbeidsovereenkomsten met andere groepsmaatschappijen. Dit
rekening houden met het groepslidmaatschap van de werkgever geschiedt in deze
situaties op grond van de redelijkheid en billijkheid en/of in het kader van een
redelijke wetstoepassing.
Intra-concern detachering
Als de binnen een groep werkzame werknemers op basis van arbeidsovereenkomsten
met een personeels-BV (of andere centrale werkgever binnen een groep) worden
tewerkgesteld bij de andere tot de groep behorende werkmaatschappijen, wordt deze
personeels-BV beschouwd als werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW (zie hierover
paragraaf 6.7.2 en 6.7.3). In deze situatie is geen sprake van een uitzendovereenkomst
in de zin van artikel 7:690 BW, maar worden, zoals hiervoor aan de orde kwam, in
arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving in en buiten het BW wel consequenties
verbonden aan de omstandigheid dat de werknemer de arbeid verricht in de
onderneming van een ander dan zijn contractuele werkgever. Bovendien kan ook in
deze situatie sprake zijn van pluraliteit van aansprakelijkheid op grond van Boek 2
BW, op grond van een doorbraak van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige
daad, of op grond van de hiervoor besproken toerekening van werkgeversaansprakelijkheid in groepsverhoudingen.
Pluraliteit van aansprakelijkheid en fusie en (af)splitsing
Niet alleen het groepslidmaatschap van de werkgever kan meebrengen dat sprake is
van pluraliteit van aansprakelijkheid op basis van bepalingen in Boek 2 BW. Dat is
eveneens aan de orde bij een vennootschapsrechtelijke structuurwijziging in de vorm
van een fusie of splitsing. De vermogensovergang onder algemene titel bij fusie of
splitsing leidt ertoe dat de schuldeisers en contractspartijen van de bij een fusie of (af)
splitsing betrokken rechtspersoon, zonder dat zij hier invloed op hebben, te maken
krijgen met een (andere) wederpartij met een ingrijpend gewijzigde vermogenspositie. Daarom bevat Boek 2 BW enkele specifieke bepalingen waarin de belangen
worden beschermd van schuldeisers en contractspartijen van de rechtspersonen die
betrokken zijn bij een fusie of splitsing.
Ook de werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft (of heeft gehad) met een bij
een fusie of (af)splitsing betrokken rechtspersoon komt als schuldeiser of contractspartij van deze rechtspersoon een beroep toe op deze schuldeisersbescherming in
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Boek 2 BW. In hoofdstuk 7 constateerde ik dat in de rechtspraak geen voorbeelden zijn
te vinden van een beroep op deze bepalingen door of namens (ex)werknemers van
een bij een fusie of (af)splitsing betrokken rechtspersoon. Nu ook een beroep door
andere schuldeisers of contractspartijen op deze bepalingen slechts een enkele maal
aan de orde is geweest in de rechtspraak, is betoogd dat de normerende werking die
van deze bepalingen uitgaat, maakt dat in de fusie- en (af)splitsingsvoorstellen
voldoende rekening wordt gehouden met de positie van schuldeisers en contractspartijen van de bij de fusie of (af)splitsing betrokken rechtspersonen. Wat de
positie van de werknemer betreft, komt daar (behalve dat de onbekendheid van
deze bepalingen bij arbeidsrechtjuristen wellicht onbemind maakt) bij dat wanneer
de arbeidsovereenkomst bij de fusie of (af)splitsing overgaat naar een verkrijgende
rechtspersoon vrijwel altijd sprake zal zijn van overgang van onderneming. De
arbeidsovereenkomst gaat dan (eveneens) van rechtswege over bij de fusie of (af)
splitsing op grond van de artikelen 7:662 e.v. BW. Hoewel de arbeidsovereenkomst
van de werknemer op grond van beide regelingen automatisch overgaat, hebben de
gelijktijdig van toepassing zijnde fusie of splitsingsregeling en de artikelen 7:662 e.v.
BW niet dezelfde gevolgen voor de overgaande werknemer. Op grond van de fusie- en
splitsingsregeling in Boek 2 BW wordt de werknemer na de overgang van zijn
arbeidsovereenkomst niet beschermd tegen ontslag of een verslechtering van zijn
arbeidsvoorwaarden wegens de fusie of (af)splitsing. Ook een recht op informatie
als in artikel 7:665a BW voor de werknemer bij overgang van onderneming ontbreekt
in de fusie- en splitsingsregeling. Daar staat tegenover dat op grond van de fusieen splitsingsregeling, anders dan bij overgang van onderneming (op grond van
artikel 7:664 BW), de pensioentoezeggingen en spaarregelingen van de overgaande
werknemers onder algemene titel overgaan.
Fusie- en splitsingsregeling en artikelen 7:662 e.v. BW niet naast elkaar van toepassing?
Bij fusie en splitsing is sprake van pluraliteit van werkgeverschap als gevolg van de
wijziging van de vennootschapsrechtelijke structuur van de werkgever. Aan de
pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid die in deze situatie bestaat op grond
van zowel de artikelen 7:662 e.v. BW als de fusie- en splitsingsregeling liggen in het
BW geïmplementeerde Europese richtlijnen ten grondslag. Met de Richtlijn overgang
van onderneming wordt uitgesloten dat de omstandigheid dat de onderneming
wordt voortgezet door een andere exploitant een grond kan zijn voor het ontslag of
een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van de in die onderneming werkzame
werknemer. In de aan de fusie- en splitsingsregeling ten grondslag liggende vennootschapsrichtlijnen wordt gewaarborgd dat een fusie of (af)splitsing niet een verslechtering van de contractuele en verhaalspositie van de schuldeisers en contractspartijen
van de bij de fusie en (af)splitsing betrokken rechtspersonen impliceert. De bescherming van de overgaande werknemer bij fusie en (af)splitsing werd niet in de
betrokken vennootschapsrichtlijnen zelf geregeld, maar in de Richtlijn overgang
van onderneming. Bij de totstandkoming van de fusierichtlijn werd hierover meegedeeld dat de gevolgen voor de werknemers van de overgang van de arbeidsovereenkomsten als gevolg van de fusie te omvangrijk werden geacht om binnen het
raamwerk van deze richtlijn te regelen. Om die reden werd besloten de gevolgen
en de positie van de bij fusie overgaande werknemer in een aparte richtlijn te regelen
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en deze ook van toepassing te laten zijn op andere situaties waarin de onderneming
wordt voortgezet door een andere ondernemer. Op grond hiervan kan worden
betoogd dat het de bedoeling van de Europese wetgever is geweest de positie van
de als gevolg van een fusie (of splitsing) van hun werkgever overgaande werknemers
te regelen in de Richtlijn overgang van onderneming. Op een als gevolg van een fusie
of (af)splitsing overgaande werknemer zou dan uitsluitend de Richtlijn overgang van
onderneming van toepassing zijn. De arbeidsovereenkomst van deze werknemer zou
dan dus niet tevens onder algemene titel overgaan op grond van Boek 2 BW, maar
uitsluitend van rechtswege op grond van artikel 7:663 BW en hij zou zich dan
evenmin kunnen beroepen op de schuldeisersbeschermingsbepalingen in de fusieof splitsingsregeling. Als gevolg van de wijze waarop de Richtlijn overgang van
onderneming en de fusie- en splitsingsrichtlijn in het BW zijn geïmplementeerd,
zou een dergelijke exclusieve toepassing van de artikelen 7:662 e.v. BW wel ingrijpen
van de wetgever vergen. Voor dat laatste bestaan naar mijn mening goede gronden,
gelet op de verschillende gevolgen die de gelijktijdige toepassing van deze regelingen
heeft. Met een exclusieve toepassing van de artikelen 7:662 e.v. BW bij fusie of (af)
splitsing zou mijns inziens een beter evenwicht worden gebracht in de belangen van
werkgever en werknemer in deze situaties. De werknemer wiens arbeidsovereenkomst niet overgaat bij de fusie of (af)splitsing, en die dus niet van rechtswege
overgaat op grond van artikel 7:663 BW, zou zich dan wel moeten kunnen beroepen
op de schuldeisersbeschermingsbepalingen in de fusie- of splitsingsregeling.
De derde vraag
Wordt in het recht voldoende tegemoetgekomen aan de belangen van de werkgever en de
werknemer in situaties waarin aan werkgeverskant gelijktijdig of opvolgend verschillende
partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst?
De verandering in de rol en hoedanigheid van de werkgever en de werknemer als
partijen bij de arbeidsovereenkomst hebben in de hand gewerkt dat de werknemer
steeds vaker arbeid verricht in een onderneming die in eigendom is, of wordt
geëxploiteerd door een ander dan de partij waarmee hij zich in een arbeidsovereenkomst verbond. Hoewel hier niet ter discussie staat dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en de werknemer dientengevolge een werknemer is in de zin van
artikel 7:610 lid 1 BW, is van belang welke partij in deze situatie voor de toepassing
van Titel 10 Boek 7 BW als de civielrechtelijke werkgever wordt gekwalificeerd. In
verschillende bepalingen in Titel 10 Boek 7 BW is de daarin neergelegde arbeidsrechtelijke bescherming immers gekoppeld aan het werkgeverschap van de eigenaar
of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht. Deze
arbeidsrechtelijke bescherming zou niet het daarmee beoogde effect hebben wanneer
de werkgever niet dezelfde is of blijft als die eigenaar of exploitant van de onderneming.
Voor de vennootschapsrechtelijke bescherming die de werknemer geniet als schuldeiser of contractspartij van een groepsmaatschappij of van een fuserende of (af)
splitsende wederpartij heeft de omstandigheid dat hij zich in een arbeidsovereenkomst
verbindt met een ander dan de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin hij
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de arbeid verricht op zich geen consequenties. Schuldeisers en contractspartijen van de
groepsmaatschappij worden beschermd tegen een gebrek aan inzicht in de financiële
positie van de groepsmaatschappij wanneer gebruik wordt gemaakt van een groepsvrijstelling uit Boek 2 BW en tegen niet-nakoming door de groepsmaatschappij als
gevolg van een door de moedermaatschappij gemaakt misbruik van haar invloed op de
groepsmaatschappij. Schuldeisers en contractspartijen van een bij een fusie of splitsing
betrokken rechtspersoon worden beschermd tegen de eventuele nadelige gevolgen die
de, als gevolg van de fusie of splitsing, ingrijpend gewijzigde vermogenspositie van hun
wederpartij voor hen heeft. Deze ‘vennootschapsrechtelijke pluraliteit van aansprakelijkheid’ heeft niet specifiek betrekking op uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende
verplichtingen en hierbij is dus niet relevant of de werkgever als schuldenaar of
contractuele wederpartij de eigenaar of exploitant is of blijft van de onderneming
waarin de werknemer de arbeid verricht. De werknemer geniet deze vennootschapsrechtelijke bescherming als schuldeiser of contractspartij van de werkgever en deze
komt, zoals bleek in de hoofdstukken 6 en 7, als het ware ‘bovenop’ de arbeidsrechtelijke bescherming die hij geniet als werknemer in de zin van Titel 10 Boek 7 BW.
Desondanks legt de rechter deze vennootschapsrechtelijke bescherming soms ruimer
uit in de situatie waarin een werknemer zich hier als schuldeiser of contractspartij van
de rechtspersoon op beroept.
Om te voorkomen dat in situaties van pluraliteit van werkgeverschap arbeidsrechtelijke bescherming verloren gaat, worden in of bij de toepassing van enkele bepalingen
uit Titel 10 Boek 7 BW consequenties verbonden aan de omstandigheid dat de
contractuele werkgever niet dezelfde is of blijft als de partij in wier onderneming
de werknemer de arbeid verricht. Op grond van deze wetsbepalingen is dan sprake
van gelijktijdige pluraliteit van aansprakelijkheid of opvolgende (werkgevers)aansprakelijkheid. Deze werd in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw
aangenomen door de Hoge Raad en in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid
gecodificeerd in Titel 10 Boek 7 BW. Daarbij zal het waarschijnlijk niet
blijven. Aanleiding hiervoor vormt het in hoofdstuk 5 besproken arrest van het Hof
Amsterdam naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie in de Albron-zaak
waarin bij overgang van onderneming de groepsmaatschappij waarbij de werknemer
intra-concern was gedetacheerd, werd aangemerkt als werkgever in de zin van
artikel 7:663 BW. Dit ruimere werkgeversbegrip bij overgang van onderneming is
naar mijn mening niet verenigbaar met de redactie van artikel 7:663 BW. Bovendien
kunnen de overwegingen van het Hof van Justitie in het Albron-arrest in geval van
overgang van onderneming ook gevolgen hebben voor andere arbeidsrechtelijke
driehoeksverhoudingen dan intra-concern detachering waarbij de werknemer permanent is tewerkgesteld bij de onderneming van een feitelijke werkgever.
De toepassing van andere arbeidsrechtelijke bepalingen die gekoppeld zijn aan het
werkgeverschap van de exploitant van de onderneming waarin de werknemer de
arbeid verricht in situaties van pluraliteit van werkgeverschap is tot dusver niet of
nauwelijks aan de orde geweest in de rechtspraak. Ik noem in dat kader de
verplichtingen van de werkgever op grond van artikel 7:611 BW, de reïntegratieverplichtingen van werkgever en werknemer bij arbeidsongeschiktheid op grond van
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artikel 7:658a BW en 7:660a BW, de bijzondere opzegverboden van artikel 7:670 BW,
de beoordeling van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag ex artikel 7:681 BW
of een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW en de
toepassing van de WAA, de WAZO en de WMCO. Ik acht niet uitgesloten dat ook hier
spanning kan ontstaan bij een verdere ‘contractualisering’ van de werkgever als partij
bij de arbeidsovereenkomst en de ‘ontkoppeling’ van het contractuele en feitelijke
werkgeverschap die hiervan het gevolg zal zijn. Dat geldt tevens voor de ontslagbescherming van de in de onderneming van een ander dan de contractuele werkgever
tewerkgestelde werknemer. Bij een reorganisatie binnen die onderneming wordt
deze werknemer minder beschermd omdat hij – anders dan de wél bij deze feitelijke
werkgever in dienst zijnde werknemers – in beginsel geen anciënniteit opbouwt bij
de feitelijke werkgever. Wanneer de feitelijke werkgever de tewerkstelling van de
werknemer in zijn onderneming beëindigt, beschouwt het UWV WERKbedrijf dit
doorgaans als een bedrijfseconomische grond voor het ontslag van de werknemer
door de contractuele werkgever. De gronden voor de beëindiging van de tewerkstelling van de werknemer bij de feitelijke werkgever die de achterliggende reden
vormden voor het ontslag van de werknemer worden dan niet onderzocht. De
werknemer die geen arbeidsovereenkomst heeft met de eigenaar of exploitant van
de onderneming waarin hij de arbeid verricht, heeft dan minder ontslagbescherming
dan de werknemer die wel in dienst is van de eigenaar of exploitant van de
onderneming waarin hij de arbeid verricht.
Als een cao van toepassing is op grond van artikel 9 Wet CAO of op grond van artikel 2
Wet AVV, is de werkgever verplicht deze cao toe te passen op zijn eigen werknemers.
Dat wil zeggen, op de werknemers met wie hij een arbeidsovereenkomst in de zin van
Titel 10 Boek 7 BW is aangegaan. Daarmee is deze verplichting tot toepassing van de
cao volledig afhankelijk van het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de
werkgever en de werknemer. De ontkoppeling van het contractuele en het feitelijke
werkgeverschap in situaties van gelijktijdige pluraliteit van werkgeverschap zou
daardoor ook gevolgen hebben voor de werking van het cao-recht en daarmee voor
het hele proces van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. De contractuele werkgever is slechts verplicht een cao toe te passen wanneer hij zelf aan de cao is gebonden
of wanneer zijn onderneming of activiteit onder de werkingssfeer valt van een
algemeen verbindend verklaarde cao. Ook wanneer de werknemers van de contractuele werkgever (langdurig en exclusief) werkzaam zijn in de onderneming van een
feitelijke werkgever en deze feitelijke werkgever door lidmaatschap gebonden is aan
een (bedrijfstak-)cao, ofwel een onderneming exploiteert die valt onder de werkingssfeer van een algemeen verbindend verklaarde (bedrijfstak-)cao, is deze cao op hen
niet van toepassing omdat zij in dienst zijn van de contractuele werkgever. Daardoor
komt deze werknemers in beginsel geen beroep toe op de in een bedrijfstak-cao
gemaakte afspraken die specifiek betrekking hebben op het werken in een onderneming als die van de feitelijke werkgever. Zij kunnen dan bijvoorbeeld geen beroep doen
op de voor die bedrijfstak geldende voorzieningen op het gebied van pensioenafspraken, kinderopvang en scholing. Deze werknemers zouden dan in eenzelfde positie
komen te verkeren als de uitzendkracht, met dien verstande dat dit dan niet wordt
gerechtvaardigd door het feit dat de werknemers werkzaam zijn in de ‘eigen’ op
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allocatie van arbeidskrachten gerichte onderneming van de contractuele werkgever.
Ook wanneer zou worden aangenomen dat de werknemer in deze situatie via de
Waadi een beroep zou toekomen op arbeidsvoorwaarden uit de binnen de bedrijfstak
van de feitelijke werkgever van toepassing zijnde cao, blijft dit beperkt tot de
(essentiële) arbeidsvoorwaarden en tot de bedrijfsvoorzieningen van de feitelijke
werkgever. Bovendien zal een mogelijk beroep op de Waadi bij een verdere ontkoppeling van het contractuele en het feitelijke werkgeverschap minder relevant worden
omdat dan in steeds mindere mate sprake zal zijn van werknemers die in gelijke of
gelijkwaardige functies in dienst zijn van de feitelijke werkgever.
8.3

Slot

In situaties van pluraliteit van werkgeverschap worden de nadelen, die de werknemer
zou kunnen ondervinden van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst contractueel
is ingericht, in veel gevallen weggenomen in of bij de toepassing van de betrokken
wet- en regelgeving. Voor zover de wetgeving in deze situaties geen oplossing biedt,
bestaat zowel bij de Europese als de nationale rechter vaak bereidheid wetsbepalingen ruim te interpreteren of creatief uit te leggen. Daarmee wordt voorkomen dat de
werknemer met de schade blijft zitten en wordt de partij die aan werkgeverskant
voordeel heeft van de (afwijkende) wijze waarop de arbeidsovereenkomst contractueel is ingericht, aansprakelijk gehouden voor het als gevolg hiervan door de werknemer geleden nadeel. Bij de kwalificatie van de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW
wordt in deze situaties wel aangesloten bij de in dat kader door partijen gemaakte
contractuele afspraken.
In arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarin de contractuele werkgever een
zelfstandige en inhoudelijke rol speelt bij de totstandkoming en de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, zoals bij uitzending en sommige andere vormen van detachering, wordt mijns inziens met de in de hoofdstukken 4 en 5 onderzochte pluraliteit
van (werkgevers)aansprakelijkheid op adequate wijze gewaarborgd dat geen arbeidsrechtelijke bescherming verloren gaat die is gekoppeld aan het werkgeverschap van
de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de arbeid
verricht. Dat geldt eveneens voor intra-concern detachering door een personeelsBV. Binnen deze arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding geeft de economische realiteit van de groep betekenis aan het werkgeverschap van de contractuele werkgever. In het verlengde hiervan zou kunnen worden betoogd dat bij de kwalificatie
van de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW volledig kan worden aangesloten bij
de daarover door partijen gemaakte contractuele afspraken. De werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW is dan de partij die zich in die hoedanigheid contractueel heeft
verbonden met de werknemer. Mijns inziens is dit niet verenigbaar met het systeem
van Titel 10 Boek 7 BW en met de functie die het civielrechtelijke werkgeversbegrip
heeft in publiekrechtelijke arbeidswetgeving en in het cao-recht.
Hiervoor wees ik erop dat ook met de pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid
in de situaties die in de vorige hoofdstukken zijn onderzocht, niet wordt voorkomen
dat spanning kan ontstaan bij de toepassing van in andere arbeidswetgeving – in en
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buiten Titel 10 Boek 7 BW – neergelegde voorschriften. Bij arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarin de contractuele werkgever geen zelfstandige en inhoudelijke rol speelt bij de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan
dit als gevolg hebben dat arbeidsrechtelijke bescherming wordt uitgehold. Deze
uitholling van arbeidsrechtelijke bescherming is met name aan de orde bij arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen die uitsluitend (of in hoofdzaak) zijn opgezet met
het oog op het uit handen geven van het juridische en administratieve werkgeverschap aan een derde. Een voorbeeld van een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding
waarbij dit aan de orde kan zijn, is payrolling. Bij de thans meest gebruikelijke vorm
van payrolling vormt het uit handen geven van het juridische en administratieve
werkgeverschap aan een derde door de feitelijke werkgever de grond voor de
arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding waarbij de werknemer een arbeidsovereenkomst aangaat met een payrollbedrijf. Payrolling is geen uitzending of een andere
nieuwe vorm van arbeid, maar vormt een alternatief voor de arbeidsovereenkomst
met de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de arbeid
verricht. De grond voor de payrollovereenkomst is de wens van die eigenaar of
exploitant van de onderneming de door hem als belastend of belemmerend ervaren
aan het werkgeverschap verbonden verplichtingen uit te besteden. Bij payrolling
manifesteert de voormelde uitholling van arbeidsrechtelijke bescherming zich met
name in een verminderde ontslagbescherming van de werknemer, maar deze strekt
zich ook uit tot (andere) voorschriften in Titel 10 Boek 7 BW en in publiekrechtelijke
arbeidswetgeving waarin wordt aangesloten bij het civielrechtelijke werkgeversbegrip. Van spanning met het cao-recht is sprake omdat het payrollbedrijf slechts
verplicht is een cao toe te passen wanneer hij zelf aan die cao is gebonden of wanneer
zijn onderneming of activiteit onder de werkingssfeer valt van een algemeen
verbindend verklaarde cao. Daardoor zouden payrollwerknemers geen beroep kunnen doen op de voor de feitelijke werkgever geldende bedrijfstak-cao en de daarin
gemaakte afspraken die specifiek betrekking hebben op het werken in een onderneming als die van de feitelijke werkgever (zoals voorzieningen op het gebied van
pensioen, kinderopvang en scholing). Payrollwerknemers zouden dan in eenzelfde
positie komen te verkeren als uitzendkrachten, met dien verstande dat dit niet wordt
gerechtvaardigd door het feit dat de werknemers werkzaam zijn in de ‘eigen’ op
allocatie van arbeidskrachten gerichte onderneming van de contractuele werkgever,
en een beroep op de Waadi voor hen veelal geen zin zal hebben. Als gevolg hiervan
heeft de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer een flexibel karakter terwijl
dit niet wordt gerechtvaardigd door een allocatiefunctie die de contractuele werkgever vervult op de arbeidsmarkt. Dit kan voorts als consequentie hebben dat bij
payrolling aan werkgeverskant, zowel bij het payrollbedrijf als bij de feitelijke werkgever, minder bereidheid bestaat tijd en geld te investeren in de doorlopende (bij)
scholing van de werknemer. Daarnaast leidt het werkzaam zijn op basis van een
payrollovereenkomst ook buiten de directe sfeer van de arbeidsovereenkomst tot een
nadeligere positie voor de werknemer. Een payrollwerknemer zal bijvoorbeeld als
gevolg van het flexibelere karakter van zijn arbeidsovereenkomst minder snel in
aanmerking komen voor een hypotheek dan een ‘gewone’ werknemer.
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Nu wezen voor schijn gaat bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst zou de
rechter door de payrollovereenkomst kunnen heenkijken bij de kwalificatie van de
werkgever omdat het payrollbedrijf geen zelfstandige en inhoudelijke rol speelt bij de
totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst en deze dus in werkelijkheid niet kan zijn beoogd door partijen. De payrollwerknemer is dan in dienst
(gebleven) van de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin hij de arbeid
verricht. Het ene payrollbedrijf is echter het andere niet en of bij de kwalificatie van de
werkgever heengekeken zou kunnen worden door de gemaakte contractuele afspraken, zal dan per geval en met inachtneming van alle feitelijke omstandigheden
moeten worden beoordeeld door de rechter. Met de rechtsonzekerheid die hiervan
het gevolg zou zijn, is niemand gediend. Dat vormt mijns inziens echter geen
argument om dan maar, uitsluitend op basis van die door partijen gemaakte
contractuele afspraken, een arbeidsovereenkomst aan te nemen met het payrollbedrijf. Om voor de toepassing van Titel 10 Boek 7 BW als werkgever te kunnen worden
gekwalificeerd, zal de payrollsector zichzelf, evenals uitzending destijds, opnieuw
moeten uitvinden. Payrollbedrijven zouden betekenis kunnen geven aan het werkgeverschap door zorg te dragen voor, en knowhow te creëren op het gebied van,
onder meer de (tussentijdse) scholing van de payrollwerknemer, de herplaatsing en,
in geval van arbeidsongeschiktheid, de reïntegratie van de payrollwerknemer. Een
verlicht arbeidsrechtelijk regime – als bij uitzending – op basis waarvan de payrollwerknemer minder ontslagbescherming heeft dan een gewone werknemer acht ik
ook dan echter niet gerechtvaardigd. Anders dan bij uitzending gaat het bij payrolling
om een in beginsel langdurige en exclusieve tewerkstelling bij dezelfde feitelijke
werkgever en geschiedt deze niet in het kader van een door het payrollbedrijf op de
arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie. Een verlicht arbeidsrechtelijk regime bij
payrolling zou mijns inziens slechts gerechtvaardigd zijn wanneer dit deel uitmaakt
van een algemene versoepeling van het ontslagrecht.
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The Dutch Civil Code includes a separate arrangement for employment contracts as
special agreements. In Section 7:610(1) of the Dutch Civil Code the employer is defined
as the party in whose employment the employee performs the work. That section
serves as an access point to the arrangement of the employment contract in Title 10,
Book 7, of the Dutch Civil Code. The performance of the work by the employee in the
employer’s service is based on the principle that the employer is the owner or operator
of the undertaking in which the employee performs the work. In several situations that
principle is no longer in keeping with the facts. There are several reasons for this. The
main reasons are the advent of temporary staffing and other forms of secondment,
group formation and the fact that transfers of undertakings have been simplified. As a
result, due to the contractual agreements made with the employee, the law, or the
manner in which the employer is organised under company law, the employer is not or
does not remain the same party as the owner or operator of the undertaking in which
the employee performs the work. Such situations involve plurality of employership (i.e.
situations in which on the part of the employer different parties are simultaneously or
successively involved in the performance of the employment contract). This study
addresses the consequences of that plurality of employership for the meaning of the
legal concept of employer and for the liability linked to the position of employer for
obligations arising from the employment contract. Three research questions based on
that theme have been answered in this study.
Chapter 2 addressed the history of the definition of the employment contract
in Section 7:610(1) of the Dutch Civil Code and the changes in the way in which
the employment contract has been interpreted in the course of the past century.
The changing role and capacity of the employer and the employee as parties to the
employment contract have been investigated and the possible consequences for the
qualification of the employer as a party to the employment contract have been
discussed. In that context attention has also been paid to the conditions for the
conclusion of an employment contract and the meaning of general provisions on legal
acts and agreements of Book 3 and Book 6 of the Dutch Civil Code for the binding force
of obligations arising from the employment contract for the parties involved and third
parties in the event of plurality of employership. The effect of European and (other)
international treaties on the qualification of the employer in the application of treaty
provisions (or Directives issued on that basis) regarding the performance of work or
the organisation of the employment contract have also been discussed. Chapter 3
addressed the concept of employer in public-law employment legislation and
investigates what function the civil-law concept of employer has in the application
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of that legislation. Chapters 4 to 7 investigated situations involving plurality of
employership as a result of the contractual agreements made with the employee,
the transfer of the employer’s undertaking, the employer’s membership of a group
and the employer’s involvement in a merger or division. It has been researched on the
basis of legislation, legislative history and case law who is deemed to be the employer
in those situations and what other parties involved in the employment contract are or
may be obligated towards the employee to perform obligations arising from the
employment contract.
In Chapter 8 the research questions formulated in Chapter 1 have been answered. On
the basis of the concept of employer in civil and public employment law researched in
Chapters 2 and 3, and the situations involving plurality of employership researched in
Chapters 4 to 7, it has been identified in what manner plurality of employership is
taken into account. Attention has furthermore been paid to factors that are or may be
relevant to the qualification of the employer in those situations.
The first question
In situations involving plurality of employership what meaning do the contractual
agreements made between the parties have in the qualification of the employer and
what consequences does that plurality have for the employer’s obligation towards the
employee under employment legislation and regulations in and outside the Dutch Civil
Code?
If on the grounds of the contractual agreements made between parties the contractual
employer is not the same as the de facto employer, the rulings of the (lower) courts
are based, in principle, in applying the provisions of Title 10, Book 7, of the Dutch Civil
Code, on the contractual agreements that the parties have made in that context. In
other words, in that situation the party that has entered into a (written) employment
contract with the employee in that capacity is regarded as the employer. The question
is whether, despite the changed positions of the employer and the employee in the
employment contract as a result of economic and social developments in the past
century, such purely contractual employership is compatible with the mandatory
nature of Section 7:610(1) of the Dutch Civil Code. The employer and the employee are
not equal on a social-economic level even today. Moreover, the Supreme Court has
ruled on several occasions since 1997 that facts take precedence over appearance in
the qualification of the employment contract within the meaning of Section 7:610(1)
of the Dutch Civil Code. It is conceivable that the latter also applies to the qualification
of the employer under Section 7:610(1) of the Dutch Civil Code if, on the basis of the
contractual agreements that the parties have made, the employer is not the same
party as the owner or operator of the undertaking in which the employee performs
the work. In that case the contractual employer could be regarded as the employer
within the meaning of Section 7:610(1) of the Dutch Civil Code only if its role in the
conclusion and performance of the employment contract is sufficiently important
to assume that an employment contract with the contractual employer was
indeed intended. In situations involving simultaneous plurality of employership
where it is concluded that the employership of the contractual employer has
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insufficient independent and substantive meaning, the contractual agreements that
the parties have made should then be disregarded. That would be the case if an
employment contract is concluded with the contractual employer primarily to
circumvent legal and financial consequences of an employment contract with the
de facto employer.
In Chapters 4 and 5 it has been demonstrated that in situations involving plurality of
employership in which the contractual employer is qualified as the employer under
Section 7:610(1) of the Dutch Civil Code, it is taken into account in case law and
employment legislation and regulations that the employer is not or does not remain
the same as the owner or operator of the undertaking. The purpose of doing so is to
prevent the loss of employment law protection in those situations and/or to ensure
that the employment legislation has the intended effect.
In the definition of the temporary employment contract in Section 7:690 of the Dutch
Civil Code the contractual employer that makes employees available to hirers in the
context of its profession or business to perform work at and under the authority of
those hirers is qualified as the employer of those employees. The allocation function
that temporary employment agencies have on the job market was the reason to
include the special arrangement of the temporary employment agreement in Title 10,
Book 7, of the Dutch Civil Code. Although that allocation function does not form part
of the definition in Section 7:690 of the Dutch Civil Code, the government emphasised
during the parliamentary debate that the arrangement of the temporary employment
contract applies only to contractual employers that actually have an allocation
function on the job market. Along that line of reasoning Section 7:690 of the Dutch
Civil Code serves as an access point to the relaxed employment law regime recorded
in Section 7:691 of the Dutch Civil Code, which does justice to the flexibility that is
characteristic of temporary employment and is inherent in the allocation function of
the temporary employment agency. On the other hand the Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Act on the Allocation of Workers by Intermediaries)
ensures, inter alia, that the absence of a contractual link with the hirer does not result
for the temporary employee in a lower salary compared with employees who are
employed in the same or similar positions at the hirer. The triangular relationship
under employment law between the temporary employment agency, the hirer and
the employee is also taken into account in applying provisions of Title 10, Book 7, of
the Dutch Civil Code in the field of the duty of care for the employee’s health and
safety and the accrual of protection against dismissal on the conclusion of successive
fixed-term employment contracts. In employment legislation outside the Dutch Civil
Code in the field of the employee’s health and safety and combating illegality and
abuse in the employment of third-country nationals, the hirer is regarded as the
employer of the temporary employee in addition to or instead of the temporary
employment agency.
It is apparent from the legislative history that if the employee, otherwise than in the
context of the allocation function that his contractual employer has on the job market,
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performs work in the undertaking of an employer other than his contractual employer,
no temporary employment contract exists within the meaning of Section 7:690
of the Dutch Civil Code. In such triangular relationships under employment law, which
are usually referred to as secondment, the parties intend a longer-term triangular
relationship from the start. That is the case, for instance, in intra-group secondments by
a personnel company (or other central employer within the group) and in payrolling. In
that situation the seconding employer could be qualified as the employer under Section
7:610(1) of the Dutch Civil Code if it is apparent from the role that it plays in the
conclusion and the performance of the employment contract that an employment
contract was actually intended between it and the employee. If it is apparent from the
facts and circumstances that the employership of the seconding employer does not
have such an independent and substantive meaning, the contractual agreements could
be disregarded and instead the de facto employer could be qualified as the employer
under Section 7:610(1) of the Dutch Civil Code. If such a seconding employer can
indeed be qualified as the employer under Section 7:610(1) of the Dutch Civil Code, the
relaxed employment law regime of Section 7:691 of the Dutch Civil Code (and
Appendix B to the Dismissal Decree) does not apply. However, the triangular relationship between the seconding employer, the de facto employer and the employee is also
taken into account in applying the abovementioned provisions of Title 10, Book 7, of the
Dutch Civil Code and in the concept of ‘employer’ in the aforesaid employment
legislation outside the Dutch Civil Code. The Act on the Allocation of Workers by
Intermediaries may furthermore apply if the seconded employee performs the work
under the supervision and management of the de facto employer. The consequences of
the applicability of that Act will be limited, however, if all the employees who work in
the undertaking of the de facto employer (or all the employees in certain job
categories) are employed by the seconding contractual employer, because in that
case there are no employees who are employed (in the same or equivalent positions) at
the de facto employer to whose employment conditions those of the seconded
employee must be equivalent. That is more likely to be the case in secondment, in
light of its longer-term nature.
In no part of Title 10, Book 7, of the Dutch Civil Code is plurality of (employer’s)
liability as far-reaching as in the case of a transfer of undertaking within the meaning
of Sections 7:662 et seq. of the Dutch Civil Code. These articles are based on the
European Directive on the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers
of undertakings, businesses or parts thereof. In case of such transfer of undertaking
successive (employer)liability is not limited to certain obligations arising from the
employment contract, but relates to all the obligations arising from the employment
contract. The aim in doing so is to prevent a transfer of undertaking from resulting in
dismissal or a deterioration of the employee’s employment conditions. The mere fact
that a party other than the employer continues the undertaking in which the
employee works results in the transfer by operation of law of the employee’s
employment contract to the new operator of the undertaking. Because, however,
under Section 7:663 of the Dutch Civil Code the employee’s employment contract
with the former operator of the undertaking is transferred, an employee who works in
the undertaking otherwise than under an employment contract with the operator of
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the undertaking would not be able to claim any protection under Sections 7:662 et
seq. of the Dutch Civil Code. That does not apply to a temporary employee who de
facto works in the undertaking of the client of the temporary employment agency
under a temporary employment agreement under Section 7:690 of the Dutch Civil
Code. For the purposes of Sections 7:662 et seq. of the Dutch Civil Code, the temporary
employee is regarded as an employee who works in the undertaking of the temporary
employment agency. This means that his employment contract is transferred by
operation of law under Section 7:663 of the Dutch Civil Code when the undertaking of
the temporary employment agency is transferred. That undertaking is related to the
allocation function that the temporary employment agency has on the job market, i.e.
coordinating the demand and supply for a specific type of work.
If, however, the contractual employer does not have or no longer has an allocation
function on the job market but serves only as the employee’s legal and administrative
employer, the employee working in the undertaking of a de facto employer would
never be transferred by operation of law on the grounds of Section 7:663 of the Dutch
Civil Code, because (i) the activities of the contractual employer could in that case not
be regarded for the purposes of Sections 7:662 et seq. of the Dutch Civil Code as the
undertaking in which the employee works and because (ii) he does not have an
employment contract with the operator of the undertaking at which he works. Until
recently that was the case, for instance, in intra-group secondments by a personnel
company. In its Albron judgment the ECJ ruled, however, that an employee permanently assigned to a group company other than his contractual employer is transferred by operation of law on the grounds of his “employment relationship” with that
group company on the transfer of the undertaking of that group company. Because
the relationship between the intra-group seconded employee and the group company
at which he is seconded has no legal status in Dutch employment law, this means that
the rights and obligations arising from the employee’s employment contract with the
intra-group seconding group company pass by operation of law to the transferee of
the undertaking of the group company to which he has been assigned.
As a result of the Albron judgment it is therefore not (or no longer) a requirement for
the transfer by operation of law of the employment contract of the employee who
works in the transferred undertaking that he has an employment contract with the
operator of the undertaking. In its judgment the Amsterdam Court of Appeal
interpreted the ruling of the ECJ to mean that the term “employer” in Section 7:663
of the Dutch Civil Code can mean both the contractual employer (the intra-group
seconding group company) and the non-contractual employer (the group company to
which the employee has been assigned). The broader definition of the concept of
employer based on Section 7:663 of the Dutch Civil Code upon a transfer of undertaking is therefore the most recent expansion of the concept of employer for the
purposes of a provision of Title 10, Book 7, of the Dutch Civil Code. This expansion
might also apply in situations in which the employer under Section 7:610(1) of the
Dutch Civil Code and the operator of the undertaking to which the employee has been
permanently assigned do not form part of the same group. Decisive in this respect is
the answer to the question whether the employee can be regarded for the purposes of
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Sections 7:662 et seq. of the Dutch Civil Code as working in the undertaking of
the contractual employer. If so (which is the case in the event of temporary
employment by a temporary employment agency), the employee is not transferred
on the transfer of the undertaking of the non-contractual employer. If not, the
employment contract of the employee assigned to the non-contractual employer is
transferred by operation of law on the transfer of the undertaking of the noncontractual employer. Except in case of intra-group secondment the latter can
therefore also be the case in the event of payrolling (if it is assumed that the payroll
company is the employer under Section 7:610(1) of the Dutch Civil Code) and in the
event of temporary employment or secondment by a temporary employment agency
that no longer has any allocation function on the job market at the time of transfer of
the hirer’s undertaking but serves only as the legal and administrative employer of
the employees in its service.
The second question
What is the meaning for employees of the protection of creditors and contracting parties
in company law in the case of group membership or a merger or division of the employer,
and how does that company-law protection relate to the employment-law protection of
employees in such situations?
Although limitation of liability is the main reason to take part in economic transactions
in the capacity of a company limited by shares, the law of legal entities of Book 2 of
the Dutch Civil Code does not serve exclusively as a facility for entrepreneurs. Book 2 of
the Dutch Civil Code also protects the interests of e.g. creditors and contracting parties
of the legal entity. The capital maintenance and regulations related to the publication of
the annual report and financial statements offer certainty and information to creditors
and contracting parties of the legal entity regarding the counterparty’s financial
position. If the legal entity forms part of a group, exemptions from several of those
regulations can be used. On the other hand, the parent company accepts joint and
several liability for debts arising from legal acts of the exempted group company. They
include obligations arising from employment contracts entered into by the group
company. When employees of the group company invoked that liability of the parent
company, liability was always involved on the grounds of the use by the group
company of the exemption from the publication of the financial statements. Judges
then broadly interpreted the extent and scope of that liability. All the obligations of the
group company as an employer of the employees in question were deemed to come
under the parent company’s liability.
Though the spread of risks can be a legitimate reason to form a group, it may not
result in the avoidance of liability by abusing the legal personality (and the limits
involved) of the various group companies or the balance of control within the group.
That may give rise to liability on the grounds of a wrongful act of the parent company
towards the creditor or contracting party of its group company if serious blame can be
attributed to it for non-performance by the group company. Unlike in the case of the
aforesaid liability of the parent company as a condition for the invocation of an
exemption under Book 2 of the Dutch Civil Code, liability for loss is involved here. The
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parent company is therefore not jointly and severally liable in addition to the group
company, but is liable for the loss incurred by a creditor or contracting party as a result
of the non-performance by the group company.
Lower courts have ruled in several cases that the parent company was liable on the
grounds of a wrongful act towards an employee of its group company. As in the case of
the joint and several liability of the parent company on the ground of the use of the
exemption from the filing of the financial statements in Book 2 of the Dutch Civil Code
by the group company addressed above, those cases usually involved severance pay
payable by the group company to its employees. The Supreme Court has not yet ruled
on specific circumstances or situations in which the parent company can be liable
towards employees of its group company on the grounds of a wrongful act. In the
lower courts before which an employee invoked liability on the grounds of a wrongful
act of the parent company, the fact that that invocation was made by an employee
rather than by an ordinary trade creditor of the group company did not mean that the
claim was more likely to be allowed. That was different in the Nacap case addressed in
Chapter 6. In that case the court ruled that the parent company was liable on the
grounds of a wrongful act towards the employees of its group companies because it
had evaded its responsibility for obligations that had arisen from their employment
contracts as a result of its involvement in the management of those group companies.
Because no serious blame was attributed to the parent company for the nonperformance by the group companies, the piercing of the corporate veil in those
proceedings was in fact based only on its (close) involvement in the management of
the group companies. For that reason the parent company’s own responsibility for the
employment-law consequences of its close involvement in the management of its
group company that was introduced in the Nacap case can be regarded as a form of
allocation of employer’s liability. Allocation of employer’s liability also takes place in
group relationships without piercing of the corporate veil. It then means that for the
purposes of employment law and regulations in the field of dismissal the group as a
whole (and its financial situation) or earlier employment contracts with other group
companies are taken into account. In such situations the employer’s membership of a
group is taken into account on the grounds of reasonableness and fairness and/or in
the context of a reasonable application of the law.
If the employees who work within a group under employment contracts with a
personnel company (or another central employer within a group) are assigned to the
other operating companies that form part of the group, that personnel company is
regarded as the employer under Section 7:610(1) of the Dutch Civil Code. Such a
situation does not involve a temporary employment agreement within the meaning
of Section 7:690 of the Dutch Civil Code, but in employment legislation and regulations in and outside the Dutch Civil Code consequences are attached to the fact that
the employee performs the work in the undertaking of an employer other than his
contractual employer. Moreover, that situation can involve the aforesaid plurality of
liability on the grounds of Book 2 of the Dutch Civil Code, piercing of the corporate veil
on the grounds of a wrongful act, or the allocation of employer’s liability in group
relationships addressed above.
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Not only the employer’s membership of a group can mean that plurality of liability is
involved on the grounds of provisions of Book 2 of the Dutch Civil Code: Chapter 7
addressed the fact that that is also the case in a company-law change in the structure
regime in the form of a merger or division. The transfer of assets by universal title on a
merger or division means that the employees, as creditors and contracting parties of
the legal entity involved in a merger or division, are faced, beyond their control, with a
(different) counterparty with a drastically altered financial position. Book 2 of the
Dutch Civil Code therefore contains several specific provisions protecting the interests
of creditors and contracting parties of the legal entities involved in a merger or
division. It has been established that there are no examples in case law of invocation
of such provisions by or on behalf of employees (or former employees) of a legal entity
involved in a merger or division. One of the reasons for this is probably that when the
employment contract is transferred on the merger or division to an acquiring legal
entity, a transfer of undertaking is almost always involved. The employment contract
is then (also) transferred by operation of law on the grounds of Sections 7:662 et seq.
of the Dutch Civil Code. Although the employee’s employment contract is automatically transferred on the grounds of both arrangements, the merger or division
arrangements that apply at the same time and Sections 7:662 et seq. of the Dutch Civil
Code do not have the same consequences for the transferred employee. On the
grounds of the merger and division arrangements in Book 2 of the Dutch Civil Code,
the employee is not protected after the transfer of his employment contract against
dismissal or a deterioration of his employment conditions as a result of the merger
or division. The merger and division arrangement also does not provide for a right
to information for the employee on a transfer of undertaking, such as that in
Section 7:665a of the Dutch Civil Code. On the other hand, on the grounds of the
merger and division arrangements, unlike in the case of a transfer of undertaking (on
the grounds of Section 7:664 of the Dutch Civil Code), the pension promises and
savings schemes of the transferred employees are transferred by operation of law.
In Chapter 8 it has been concluded with reference to the legislative history and
the various objectives of the Merger Directive and the Transfer of Undertakings
Directive that the European legislature intended to exclusively regulate the position
of the employees transferred as a result of a merger or division of their employer in
the Transfer of Undertaking Directive. On that ground it has been argued that
exclusive application of Sections 7:662 et seq. of the Dutch Civil Code in the event
of a merger or division would result in a better balance between the interests of
the employer and the employee in those situations. The employment contract of the
employees transferred as a result of a merger or division would then not be transferred by universal title on the grounds of Book 2 of the Dutch Civil Code, but by
operation of law on the grounds of Section 7:663 of the Dutch Civil Code, and the
employee could then not invoke the creditor protection provisions in the merger or
division arrangements. As a result of the manner in which the Transfer of Undertakings Directive and the Merger Directive have been implemented in the Dutch Civil
Code, such exclusive application of Sections 7:662 et seq. of the Dutch Civil Code
would require measures by the legislature. An employee whose employment contract
is not transferred on a merger or division and who is therefore not transferred by
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operation of law on the grounds of Section 7:663 of the Dutch Civil Code, must be able
to invoke the creditor protection provisions in the merger and division arrangements.
The third question
Does the law sufficiently accommodate the interests of the employer and the employee in
situations in which on the part of the employer different parties are simultaneously or
successively involved in the performance of the employment contract?
The change in the role and capacity of the employer and the employee as parties to
the employment contract has given rise to situations in which the employee is
increasingly performing work in an undertaking that is owned or operated by a party
other than that with which he entered into an employment contract. Although it is
not in debate in that case that an employment contract is involved and the employee
is therefore an employee within the meaning of Section 7:610(1) of the Dutch Civil
Code, an important question is which party must be regarded as the civil-law
employer in that situation for the purposes of Title 10, Book 7, of the Dutch Civil
Code. In various provisions of Title 10, Book 7, of the Dutch Civil Code the employment
law protection regulated there is linked to the employership of the owner or operator
of the undertaking in which the employee performs work. That employment law
protection does not have the intended effect if the employer is not or does not remain
the same as the owner or operator of the undertaking.
In principle, the fact that an employee enters into an employment contract with a
party other than the owner or operator of the undertaking in which he performs his
work has no consequences for the company law protection addressed in Chapters 6
and 7 to which he is entitled as a creditor or contracting party of a group company or
of a merging or dividing counterparty. That “plurality of liability under company law”
does not specifically relate to obligations arising from employment contracts and it is
therefore not relevant in this context whether the employer as a debtor or contracting
party is or remains the owner or operator of the undertaking in which the employee
performs his work. The employee is entitled to that company law protection as a
creditor or contracting party of the employer, and that protection is, as it were,
additional to the employment law protection to which he is entitled as an employee
within the meaning of Title 10, Book 7, of the Dutch Civil Code. Nevertheless, courts
sometimes give a broader interpretation to that company law protection in a situation
in which an employee invokes that protection as a creditor or contracting party of the
legal entity.
In situations involving plurality of employership the disadvantages that the employee
might experience as a result of the manner in which the employment contract is
contractually organised, are removed in many cases by the applicable employment
legislation and regulations. Insofar as that legislation offers no solution in such
situations, both the European and national courts often show a willingness to give
a broad and creative interpretation to legal provisions. Harmful consequences for the
employee are thereby avoided and the party on the employer’s side that benefits from
the (differing) manner in which the employment contract is contractually organised is
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held liable for the disadvantage consequently incurred by the employee. In that case,
however, the contractual employer is qualified as the employer under Section 7:610
(1) of the Dutch Civil Code. It has been argued in Chapter 8 that this plurality of
(employer’s) liability in triangular employment relationships in which the contractual
employer plays an independent and substantive part in the conclusion and performance of the employment contract, as in the case of assignment and some other
forms of secondment, adequately guarantees that no employment law protection is
lost that is linked to the employership of the owner or operator of the undertaking in
which the employee performs the work. The same applies to intragroup secondment
by a personnel company. Within that triangular relationship under employment law
the economic reality of the group gives meaning to the employership of the
contractual employer.
In the triangular relationships under employment law in which the contractual
employer does not play an independent and substantive role in the conclusion and
performance of the employment contract, however, that plurality of (employer’s)
liability does not prevent erosion of employment law protection. In that case the
employership of the contractual employer is at odds with the system of Title 10, Book 7,
of the Dutch Civil Code and with the function that the civil-law concept of employer has
in public-law employment legislation and in collective agreements law. That erosion of
employment law protection particularly plays a part in triangular relationships under
employment law that have been created exclusively (or primarily) with a view to
transferring the legal and administrative employership to a third party. Payrolling is an
example of such a triangular relationship under employment law.
In what is currently the most customary form of payrolling, the transfer by the de
facto employer of the legal and administrative employership to a third party is the
ground for the triangular relationship under employment law in which the employee
enters into an employment contract with a payroll company. Payrolling is not
assignment or a different, new form of labour, but rather an alternative to an
employment contract with the owner or operator of the undertaking in which the
employee performs the work. In payrolling the aforesaid erosion of employment law
protection manifests itself in particular in reduced protection against dismissal of the
employee, but also pertains to other regulations in Title 10, Book 7, of the Dutch Civil
Code and in public-law employment legislation that is based on the civil-law concept
of employer. The tension with collective agreements law is in the fact that the payroll
company is required to apply a collective agreement only if that company itself is
bound by that collective agreement or if its undertaking or activity falls within the
scope of a collective agreement that has been declared generally binding. Payroll
employees would consequently be unable to invoke the industry-wide collective
agreement that applies to the de facto employer and the agreements recorded in it
that specifically relate to the work in an undertaking such as that of the de facto
employer (such as provisions in the field of pension, childcare and education). Payroll
employees would then be placed in the same position as temporary employees, with
the proviso that that is not justified by the fact that the employees work in the
contractual employer’s “own” undertaking aimed at the allocation of labour, and

358

Summary

invocation of the Act on the Allocation of Workers by Intermediaries will usually be of
no avail to them. Since facts take precedence over appearance in the qualification of
the employment contract, a judge might set aside the payroll agreement in qualifying
the employer, because the payroll company plays no independent and substantive
part in the conclusion and performance of the employment contract, and might
instead rule that the payroll employee is or has remained employed by the owner or
operator of the undertaking in which he performs the work.
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Der Arbeitsvertrag ist als besonderer Vertrag mit einer eigenen Regelung in das
niederländische Bürgerliche Gesetzbuch [BW] aufgenommen. In Artikel 7:610 Absatz
1 BW wird der Arbeitgeber als die Partei definiert, in deren Dienst der Arbeitnehmer
die Arbeit verrichtet. Dieses Artikel fungiert als Zugangstor für die Regelung des
Arbeitsvertrags in Titel 10 Buch 7 BW. Dem vom Arbeitnehmer im Dienst des
Arbeitgebers Verrichten von Arbeit liegt der Ausgangspunkt zu Grunde, dass der
Arbeitgeber der Eigentümer oder Betreiber des Unternehmens ist, worin der Arbeitnehmer die Arbeit verrichtet. In unterschiedlichen Situationen schließt dieser Ausgangspunkt nicht mehr an die Realität an. Dafür gibt es unterschiedliche Ursachen.
Die wichtigsten sind der Aufschwung von Arbeitsvermittlung und anderen Varianten
von Detachieren, Gruppenbildung und der Umstand, dass das Übertragen von Unternehmen einfacher geworden ist. Dadurch ist (oder bleibt) der Arbeitgeber infolge den
mit dem Arbeitnehmer getroffenen vertraglichen Vereinbarungen, dem Gesetz, oder
der Weise, wie sich der Arbeitgeber gesellschaftsrechtlich organisiert, nicht derselbe
wie der Eigentümer oder Betreiber des Unternehmens, worin der Arbeitnehmer die
Arbeit verrichtet. In diesen Situationen handelt es sich um Pluralität der Arbeitgeberschaft, d.h. Situationen, worin seitens des Arbeitgebers gleichzeitig oder nacheinander
verschiedene Parteien an der Ausführung des Arbeitsvertrags beteiligt sind. Das Thema
dieser Studie ist eine Untersuchung nach den Folgen, die diese Pluralität der Arbeitgeberschaft für die Bedeutung der juristischen Arbeitgeberschaft hat und für die mit der
Arbeitgeberschaft verbundene Haftung für die sich aus dem Arbeitsvertrag ergebenden
Verpflichtungen. Dabei wird eine Antwort auf die drei sich aus diesem Thema
ergebenden Untersuchungsfragen gegeben.
In Kapitel 2 kommen die Geschichte der Definition des Arbeitsvertrags in Artikel 7:610
Absatz 1 BW und die Änderungen der Weise zur Sprache, wie der Arbeitsvertrag im
Laufe des letzten Jahrhunderts ausgelegt wurde. Dabei wird die veränderte Rolle und
Eigenschaft des Arbeitsgebers und des Arbeitnehmers als Parteien beim Arbeitsvertrag
untersucht und besprochen, was die möglichen Folgen für die Qualifikation des
Arbeitgebers als Partei beim Arbeitsvertrag sind. In dem Rahmen wird auch Aufmerksamkeit den Bedingungen für das Zustandekommen eines Arbeitsvertrags gewidmet,
den Bedingungen für das Zustandekommen eines Arbeitsvertrags Aufmerksamkeit
gewidmet und der Bedeutung der allgemeinen Bedingungen bezüglich Rechtsgeschäften und Vereinbarungen der allgemeinen Bestimmungen über Rechtsakte und Vereinbarungen aus Buch 3 und Buch 6 BW für die Gebundenheit der Parteien und Dritter
an den sich dem Arbeitsvertrag ergebenden Verpflichtungen im Falle von Pluralität der
Arbeitgeberschaft. Auch kommt der Einfluss zur Sprache, der von den europäischen
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und (anderen) internationalen Übereinkommen auf die Qualifikation des Arbeitgebers
ausgeht bei der Anwendung von Vertragsbestimmungen (oder auf Basis davon aufgestellten Richtlinien) in Bezug auf das Verrichten von Arbeit oder die Einrichtung des
Arbeitsvertrags. In Kapitel 3 kommt die Arbeitgeberschaft in öffentlich-rechtlicher
Arbeitsgesetzgebung zur Sprache und wird untersucht, welche Funktion der zivilrechtliche Arbeitgeberbegriff bei der Anwendung dieser Gesetzgebung hat. In den
Kapiteln 4 bis 7 werden Situationen untersucht, worin es sich um Pluralität der
Arbeitgeberschaft infolge der mit dem Arbeitnehmer gemachten vertraglichen Vereinbarungen, den Übergang des Unternehmens des Arbeitgebers, die Gruppenmitgliedschaft des Arbeitgebers und die Beteiligung des Arbeitgebers an einer Fusion oder
Spaltung handelt. Anhand der Gesetzgebung, der Gesetzesgeschichte und der Rechtsprechung wird untersucht, wer in diesen Situationen als Arbeitgeber qualifiziert wird
und welche anderen am Arbeitsvertrag beteiligten Parteien gegenüber dem Arbeitnehmer zur Erfüllung der sich aus dem Arbeitsvertrag ergebenden Verpflichtungen
haftbar gemacht werden (können).
In Kapitel 8 werden die in Kapitel 1 formulierten Untersuchungsfragen beantwortet.
Dabei wird anhand des in den Kapiteln 2 und 3 untersuchten Begriffes des Arbeitgebers im zivilen und öffentlich-rechtlichen Arbeitsrecht und die in den Kapiteln 4 bis 7
untersuchten Situationen der Pluralität der Arbeitgeberschaft inventarisiert, auf
welche Weise die Pluralität der Arbeitgeberschaft berücksichtigt wird. Ferner wird
den Faktoren Aufmerksamkeit gewidmet, die von Bedeutung sind oder bei der
Qualifikation des Arbeitgebers in diesen Situationen sein können.
Die erste Frage
Was ist in der Situation der Pluralität der Arbeitgeberschaft die Bedeutung der von den
Parteien gemachten vertraglichen Vereinbarungen bei der Qualifikation des Arbeitgebers
und welche Folgen hat diese Pluralität für die Verpflichtungen des Arbeitgebers gegenüber
dem Arbeitnehmer auf Grund der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung in und außerhalb
des BWs?
Wenn der vertragliche Arbeitgeber auf Grund der von den Parteien getroffenen
vertraglichen Vereinbarungen ein anderer ist als der faktische Arbeitgeber, wird
in der (niedrigeren) Rechtsprechung bei der Anwendung der Bestimmungen aus
Titel 10 Buch 7 BW im Prinzip an die von den Parteien getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen angeknüpft. Das heißt, dass in dieser Situation die Partei als Arbeitgeber betrachtet wird, die sich in dieser Eigenschaft in einem (schriftlichen)
Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber verbunden hat. Die Frage ist, ob eine solche
rein vertragliche Arbeitgeberschaft trotz der Folgen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts veränderten Rollen des
Arbeitgebers und Arbeitnehmers innerhalb des Arbeitsvertrags, mit dem zwingendrechtlichen Charakter von Artikel 7:610 Absatz 1 BW vereinbar ist. Auch derzeit sind
Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf sozialwirtschaftlichem Niveau nicht gleichwertig.
Dabei hat der “Hoge Raad” [Oberster Gerichtshof in den Niederlanden] seit 1997
wiederholt geurteilt, dass Sein vor Schein geht bei der Qualifikation des Arbeitsvertrags
im Sinne von Artikel 7:610 Absatz BW. Denkbar ist, dass dies Letzte auch für die
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Qualifikation des Arbeitgebers ex Artikel 7:610 Absatz 1 BW gilt, wenn der Arbeitgeber
auf Basis der von den Parteien getroffenen vertraglichen Vereinbarungen ein anderer
ist als der Eigentümer oder Betreiber des Unternehmens, worin der Arbeitnehmer die
Arbeit verrichtet. In dem Fall könnte der vertragliche Arbeitgeber nur dann als
Arbeitgeber im Sinne von Artikel 7:610 Absatz 1 BW betrachtet werden können,
wenn seine Rolle beim Zustandekommen und der Durchführung des Arbeitsvertrags
genügend Bedeutung hat, um annehmen zu können, dass wirklich ein Arbeitsvertrag
mit dem vertraglichen Arbeitgeber beabsichtigt wurde. In Situationen der gleichzeitigen Pluralität von Arbeitgeberschaft, worin geurteilt wird, dass die Arbeitgeberschaft
des vertraglichen Arbeitgebers ungenügend selbständige und inhaltliche Bedeutung
hat, müsste dann durch die vertraglichen Vereinbarungen, die die Parteien gemacht
haben, hindurchgesehen werden. Das würde der Fall sein, wenn hauptsächlich zum
Umgehen von juristischen und finanziellen Konsequenzen eines Arbeitsvertrags mit
dem faktischen Arbeitgeber, ein Arbeitsvertrag mit dem vertraglichen Arbeitgeber
geschlossen wurde.
Aus den Kapiteln 4 und 5 erweist sich, dass in Situationen von Pluralität der Arbeitgeberschaft, worin der vertragliche Arbeitgeber als der Arbeitgeber ex Artikel 7:610 Absatz
1 BW qualifiziert wird, in der Rechtsprechung und in der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung der Umstand berücksichtigt wird, dass der Arbeitgeber nicht derselbe ist
oder bleibt wie der Eigentümer oder Betreiber des Unternehmens. Damit wird beabsichtigt zu verhindern, dass in diesen Situationen arbeitsrechtlicher Schutz verloren
geht und/oder diese Arbeitsgesetzgebung nicht den damit beabsichtigten Effekt hat.
In der Definition des Vermittlungsvertrags in Artikel 7:690 BW ist der vertragliche
Arbeitgeber, der im Rahmen seines Berufs oder Unternehmens Arbeitnehmer an
Auftraggeber zur Verfügung stellt, um bei und unter der Macht dieser Auftraggeber
Arbeit zu verrichten als der Arbeitgeber dieser Arbeitnehmer qualifiziert. Die von den
Zeitarbeit-Vermittlungsbüros auf dem Arbeitsmarkt ausgeübte Allokationsfunktion
bildete den Grund für das Aufnehmen der besonderen Regelung des Vermittlungsvertrags in Titel 10 Buch 7 BW. Obwohl diese Allokationsfunktion keinen Teil der
Definition von Artikel 7:690 BW bildet, hat die Regierung bei der parlamentarischen
Behandlung betont, dass die Regelung des Vermittlungsvertrags nur für die vertraglichen Arbeitgeber gilt, die tatsächlich eine Allokationsfunktion auf dem Arbeitsmarkt erfüllen. Innerhalb dieses Gedankens fungiert Artikel 7:690 BW als Zugangstor
für das in Artikel 7:691 BW aufgenommene erleichterte arbeitsrechtliche Regime,
womit der Flexibilität entsprochen wird, die für von Vermittlungsbüros vermittelte
Zeitarbeit so kennzeichnend ist, und die der allokativen Funktion des VermittlungsArbeitgebers inhärent ist. Dem steht gegenüber, dass mit dem Gesetz allokative
Arbeitskräfte durch Intermediäre [Waadi] unter anderem gewährleistet wird, dass
das Fehlen eines vertraglichen Bands mit dem Auftraggeber für den vermittelten
Arbeitnehmer nicht zu einem niedrigeren Lohn im Vergleich mit Arbeitnehmern in
gleichen oder gleichwertigen Funktionen im Dienst des Auftraggebers führt. Bei der
Anwendung der Bestimmungen in Titel 10 Buch 7 BW auf dem Gebiet der Sorgepflicht
für Sicherheit und das Wohlergehen des Arbeitnehmers und des Aufbaus von
Entlassungsschutz beim Schließen von aneinander anschließenden Arbeitsverträgen
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für befristete Zeit wird auch das arbeitsrechtliche Dreiecksverhältnis zwischen
dem Vermittlungs-Arbeiter, dem Auftraggeber und dem vermittelten Arbeitnehmer
berücksichtigt. In der Arbeitsgesetzgebung außerhalb des BWs auf dem Gebiet
von Sicherheit und dem Wohlergehen des Arbeitnehmers und zur Bekämpfung von
Illegalität und Missbrauch beim Arbeitseinsatz von Arbeitskräften aus Drittländern
gilt der Arbeitgeber, der die Arbeitskraft vom Zeitarbeit-Vermittlungsbüro angemietet hat, als Arbeitgeber des Arbeitnehmers des Zeitarbeit-Vermittlungsbüros, statt des
oder neben dem Vermittlungsbüro-Arbeitgebers.
Verrichtet der Arbeitnehmer, anders als im Rahmen der von seinem vertraglichen
Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt erfüllten Allokationsfunktion, Arbeit im Unternehmen eines anderen als seines vertraglichen Arbeitgebers, dann handelt es sich,
wie es aus der Gesetzesgeschichte folgt, nicht um einen Vermittlungsvertrag im Sinne
von Artikel 7:690 BW. Bei solchen arbeitsrechtlichen Dreiecksverhältnissen, die meistens unter dem Nenner “Arbeits-Detachieren” gesammelt werden, wird von den
Parteien von Anfang an ein beständigeres Dreiecksverhältnis” bezweckt. Das ist zum
Beispiel bei intra-Konzern Arbeit- Detachieren durch eine Personals-BV [Gesellschaft
mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht] der Fall (oder einem anderen
zentralen Arbeitgeber innerhalb einer Gruppe) und bei “Payrolling”. Der detachierende
Arbeitgeber könnte in dieser Situation als Arbeitgeber ex Artikel 7:610 Absatz 1 BW
qualifiziert werden, wenn sich aus der Rolle, die er beim Zustandekommen und der
Durchführung des Arbeitsvertrags spielt, herausstellt, dass wirklich ein Arbeitsvertrag
zwischen ihm und dem Arbeitnehmer beabsichtigt ist. Wenn aus den Fakten und
Umständen folgt, dass die Arbeitgeberschaft des detachierenden Arbeitgebers keine
solche selbständige und inhaltliche Bedeutung hat, könnten die vertraglichen Vereinbarungen ignoriert werden und könnte stattdessen der faktische Arbeitgeber als
Arbeitgeber ex Artikel 7:610 Absatz 1 BW qualifiziert werden. Wenn solche ein
detachierende Arbeitgeber wohl als Arbeitgeber ex Artikel 7:610 Absatz 1 BW qualifiziert werden kann, findet das erleichterte arbeitsrechtliche Regime von Artikel 7:691
BW (und Anlage B des Entlassungsbeschlusses) keine Anwendung. Wohl wird das
arbeitsrechtliche Dreiecksverhältnis zwischen dem detachierenden Arbeitgeber, dem
faktischen Arbeitgeber und dem detachierten Arbeitnehmer berücksichtigt bei der
Anwendung der oben erwähnten Bestimmungen in Titel 10 Buch 7 BW und beim
Begriff ‘Arbeitgeber’ in der oben genannten Arbeitsgesetzgebung außerhalb des BWs.
Ferner würde das “Waadi” Anwendung finden können, wenn der detachierte Arbeitnehmer die Arbeit unter Aufsicht und Leitung des faktischen Arbeitgebers verrichtet.
Die Folgen des Anwendung findenden “Waadi” werden jedoch beschränkt sein,
wenn alle in dem Unternehmen des faktischen Arbeitgebers tätigen Arbeitnehmer
(oder alle Arbeitnehmer in bestimmten Funktionskategorien) im Dienst des detachierenden vertraglichen Arbeitgebers sind. In dem Fall handelt es sich ja nicht
um Arbeitnehmer, die (in gleichen oder gleichwertigen Funktionen) im Dienst des
faktischen Arbeitgebers sind, mit deren Arbeitsbedingungen die Arbeitsbedingungen
der detachierten Arbeitnehmer gleichgestellt werden müssen. Das wird beim Detachieren öfter der Fall sein können, angesichts dessen beständigeren, langfristigeren
Charakters.
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Nirgendwo in Titel 10 Buch 7 BW geht Pluralität der (Arbeitgeber)Haftung so weit wie
beim Übergang des Unternehmens im Sinne von Artikel 7:662 ff. BW. Diese Artikel
werden auf die EU-Richtlinie über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer
beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Teilen davon basiert. Beim Übergang des Unternehmens ist die nachfolgende (Arbeitgeber-)Haftung nicht auf bestimmte, sich aus dem Arbeitsvertrag ergebenden Verpflichtungen beschränkt,
sondern bezieht sich auf alle sich aus dem Arbeitsvertrag ergebende Verpflichtungen.
Damit wird bezweckt zu verhindern, dass der Übergang des Unternehmens zur
Kündigung oder zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen des Arbeitnehmers führt. Die Tatsache, dass das Unternehmen, worin der Arbeitnehmer tätig ist,
von einem anderen als dem Arbeitgeber fortgesetzt wird, führt zum Übergang
des Arbeitsvertrags des Arbeitnehmers von Rechts wegen zum neuen Betreiber des
Unternehmens. Weil jedoch auf Grund von Artikel 7:663 BW der Arbeitsvertrag des
Arbeitnehmers mit dem ehemaligen Betreiber des Unternehmens übergeht, würde
der Arbeitnehmer, der anders als auf Basis eines Arbeitsvertrags mit dem Betreiber des
Unternehmens in dem Unternehmen tätig ist, keinen Schutz aus den Artikeln 7:662 ff.
BW entlehnen. Das gilt nicht für die Arbeitskraft des Zeitarbeit-Vermittlungsbüros, die
im Rahmen eines Vermittlungsvertrags ex Artikel 7:690 BW in dem Unternehmen des
Auftraggebers des Vermittlungsbüros faktisch tätig ist. Für die Anwendung der Artikel
7:662 ff. BW wird die vermittelte Arbeitskraft als ein im Unternehmen des Vermittlungsbüros tätiger Arbeitnehmer betrachtet. Das bedeutet, dass sein Arbeitsvertrag auf
Grund von Artikel 7:663 von Rechts wegen übergeht, wenn das Unternehmen
des Zeitarbeit-Vermittlungsbüros übergeht. Dieses Unternehmen hängt mit der vom
Zeitarbeit-Vermittlungsbüro erfüllte Allokationsfunktion auf dem Arbeitsmarkt
zusammen, das heißt, dass vom Zeitarbeit-Vermittlungsbüro die Frage nach und ein
Angebot von (einen bestimmten Typ von) Arbeit zusammengebracht werden.
Wenn der vertragliche Arbeitgeber jedoch keine Allokationsfunktion auf dem
Arbeitsmarkt (mehr) erfüllt und ausschließlich als juristischer und administrativer
Arbeitgeber des Arbeitnehmers fungiert, würde der in dem Unternehmen eines
faktischen Arbeitgebers eingesetzte Arbeitnehmer auf Grund von Artikel 7:663 BW
nie von Rechts wegen übergehen. Das heißt, dass die Aktivitäten des vertraglichen
Arbeitsgebers dann für die Anwendung der Artikel 7:662 ff. BW nicht als das Unternehmen betrachtet werden können, worin der Arbeitnehmer tätig ist und weil er keinen
Arbeitsvertrag mit dem Betreiber des Unternehmens hat, mit dem er eingesetzt ist. Das
war bis vor kurzem unter anderem der Fall bei intra-Konzern Detachieren durch eine
Personals-BV. In dem Albron-Berufungsurteil urteilte der Europäische Gerichtshof
(EuGH) jedoch, dass der dauerhaft bei einer anderen Gruppengesellschaft als seinem
eigenen vertraglichen Arbeitgeber zur Arbeit eingesetzten Arbeitnehmer auf Grund
seiner “Arbeitsbeziehung” mit dieser Gruppengesellschaft beim Übergang des Unternehmens dieser Gruppengesellschaft von Rechts wegen übergeht.
Weil die Beziehung zwischen dem intra-Konzern detachierte Arbeitnehmer und
der Gruppengesellschaft, womit der Arbeitnehmer detachiert ist, keinen juristischen
Status im niederländischen Arbeitsrecht hat, impliziert dies, dass die sich aus
dem Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers mit der intra-Konzern detachierten Gruppengesellschaft ergebenden Rechte und Verpflichtungen von Rechts wegen auf den
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Erwerber des Unternehmens der Gruppengesellschaft übergehen, womit er zur
Arbeit eingesetzt ist.
Infolge des Albron-Berufungsurteils ist also für das von Rechts wegen Übergehen des
Arbeitsvertrags des in dem übergehenden Unternehmen tätigen Arbeitnehmers nicht
(mehr) erforderlich, dass ein Arbeitsvertrag mit dem Betreiber des Unternehmens
besteht. Der Gerichtshof Amsterdam hat das Urteil des EuGH in seinem Verweisungsurteil so erklärt, dass unter Arbeitgeber in Artikel 7:663 BW sowohl der vertragliche
Arbeitgeber (die Intra-Konzern detachierende Gruppengesellschaft) als den nichtvertraglichen Arbeitgeber (der Gruppengesellschaft, womit der Arbeitnehmer zur
Arbeit eingesetzt ist) verstanden werden kann. Der weitere Arbeitgeberbegriff auf
Grund von Artikel 7:663 BW beim Übergang des Unternehmens bildet damit die
neueste Erweiterung des Arbeitgeberbegriffs für die Anwendung einer Bestimmung
in Titel 10 Buch 7 BW. Diese Erweiterung des Arbeitgeberbegriffs beim Übergang des
Unternehmens würde auch in Situationen anwendbar sein können, worin der
Arbeitgeber ex Artikel 7:610 Absatz 1 BW und der Betreiber des Unternehmens, bei
dem der Arbeitnehmer dauerhaft eingesetzt ist, nicht zu derselben Gruppe gehören.
Entscheidend dabei ist die Antwort auf die Frage, ob der Arbeitnehmer für die
Anwendung der Artikel 7:662 ff. BW als Tätiger in dem Unternehmen des vertraglichen
Arbeitgebers bezeichnet werden kann. Wenn das der Fall ist (wie bei Zeitarbeitsvermittlung) geht der Arbeitgeber beim Übergang des Unternehmers des nicht-vertraglichen Arbeitgebers nicht mit über. Das Letzte kann außer bei intra-Konzern Detachieren
auch bei ‘Payrolling’ der Fall sein (wenn angenommen würde, dass das ‘Payroll’Unternehmen der Arbeitgeber ist ex Artikel 7:610 Absatz 1 BW) und bei Zeitarbeitsvermittlung oder Detachieren durch ein Vermittlungsbüro, das zum Zeitpunkt des Übergangs des Unternehmens, das die Arbeitskraft angemietet hat, keine Allokationsfunktion
auf dem Arbeitsmarkt mehr erfüllt und ausschließlich noch als der juristische und
administrative Arbeitgeber der bei ihr angestellten Arbeitnehmer fungiert.
Die zweite Frage
Was ist für Arbeitgeber die Bedeutung des Schutzes von Gläubigern und Vertragsparteien
im Unternehmensrecht im Falle von Gruppenmitgliedschaft oder Fusion oder Spaltung des
Arbeitgebers und wie verhält sich dieser gesellschaftsrechtliche Schutz zum arbeitsrechtlichen Schutz des Arbeitnehmers in diesen Situationen?
Obwohl die Haftungsbeschränkung den wichtigsten Grund für die Teilnahme an dem
wirtschaftlichen Verkehr in der Eigenschaft einer Kapitalgesellschaft bildet, dient das
Recht der Rechtspersonen von Buch 2 BW nicht ausschließlich als Einrichtung für
Unternehmer. In Buch 2 BW werden auch die Interessen von unter anderem
Gläubigern und Vertragsparteien der Rechtsperson geschützt. Mit dem in Buch 2
BW dargelegten Kapitalschutz und den Vorschriften auf dem Gebiet der Veröffentlichung des Jahresabschlusses wird den Gläubigern und Vertragsparteien der Rechtsperson Sicherheit und Einsicht in die finanzielle Lage ihrer Gegenpartei gegeben.
Wenn die Rechtsperson Teil einer Gruppe ist, kann von Freistellungen von einigen
dieser Vorschriften Gebrauch gemacht werden. Demgegenüber steht, dass von der
Muttergesellschaft Solidarhaftung akzeptiert wird für die sich aus Rechtsgeschäften der
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freigestellten Gruppengesellschaft ergebenden Schulden. Darunter fallen auch Verpflichtungen, die sich aus durch die Gruppengesellschaft geschlossenen Arbeitsverträgen ergeben. Wenn Arbeitnehmer der Gruppengesellschaft diese Haftung der
Muttergesellschaft geltend machten, handelte es sich jedes Mal um Haftung im
Zusammenhang mit dem von der Gruppengesellschaft Gebrauchmachen der Freistellung von der Veröffentlichung des Jahresabschlusses. Richter haben den Umfang und die
Reichweite dieser Haftung dann weit interpretiert. Jede Verpflichtung, die die Gruppengesellschaft hatte, (in seiner Eigenschaft) als Arbeitgeber des betreffenden Arbeitnehmers fiel nach dem Urteil des Richters unter die Haftung der Muttergesellschaft.
Obwohl Risikoverteilung an sich ein zulässiges Motiv für eine Gruppenbildung sein
könnte, darf das nicht zum Entgehen von Haftung führen durch Missbrauch zu machen
von (den Grenzen) der Rechtspersönlichkeit der einzelnen Gruppengesellschaften oder
von den Verfügungsmachtverhältnissen innerhalb der Gruppe. In dem Fall kann es sich
um Haftung auf Grund unerlaubten Handlung der Muttergesellschaft gegenüber dem
Gläubiger oder der Vertragspartei ihrer Gruppengesellschaft handeln, wenn ihr ein
schwerer Vorwurf wegen Nicht-Erfüllung durch die Gruppengesellschaft gemacht
werden kann. Anders als bei der oben genannten Haftung der Muttergesellschaft als
Bedingung für die Nutzung einer Freistellung aus Buch 2 BW handelt es sich hier um
eine Schadenshaftung. Die Muttergesellschaft ist also nicht solidarisch haftbar neben
der Gruppengesellschaft, sondern für den Schaden haftbar, den ein Gläubiger oder eine
Vertragspartei infolge einer Nicht-Erfüllung durch die Gruppengesellschaft erleidet.
In der niedrigeren Rechtsprechung ist einige Male geurteilt worden, dass die
Muttergesellschaft auf Grund von unerlaubter Handlung gegenüber einem Arbeitnehmer ihrer Gruppengesellschaft haftbar war. Ebenso wie bei der hiervor besprochenen Solidarhaftung der Muttergesellschaft auf Grund dem Gebrauchmachen der
Jahresabschlussfreistellung aus Buch 2 BW durch die Gruppengesellschaft, handelte
es hier meistens um die von der Gruppengesellschaft gegenüber ihren Arbeitnehmern geschuldeten Entlassungsvergütungen. Der ‚Hoge Raad’ hat sich noch nicht
über spezifische Umstände oder Situationen ausgesprochen, worin die Muttergesellschaft gegenüber Arbeitnehmern ihrer Gruppengesellschaft auf Grund von unerlaubter Handlung haftbar sein kann. In der niedrigeren Rechtsprechung, worin ein
Arbeitnehmer Haftbarkeit auf Grund von unerlaubter Handlung der Muttergesellschaft geltend machte, führte der Umstand, dass ein Arbeitnehmer und nicht ein
normaler Handelsgläubiger der Gruppengesellschaft die Haftbarkeit geltend machte,
nicht zu einer schnelleren Zuweisung der Forderung. Das war anders in die in Kapitel
6 besprochene Nacap-Sache. In dieser Sache urteilte der Richter, dass die Muttergesellschaft auf Grund von unerlaubter Handlung gegenüber den Arbeitnehmern ihrer
Gruppengesellschaft haftbar war, weil sie sich ihrer Verantwortlichkeit für die
sich aus deren Arbeitsverträgen ergebenden Verpflichtungen entzogen hatte, die
infolge ihrer Einmischung in die Geschäftsführung dieser Gruppengesellschaften
entstanden waren. Weil der Muttergesellschaft kein schwerer Vorwurf wegen der
Nicht-Erfüllung durch die Gruppengesellschaften gemacht worden war, war der in
diesem Verfahren angenommene Haftungsdurchbruch faktisch ausschließlich

367

Zusammenfassung

auf ihren (intensiven) Einfluss auf die Geschäftsführung ihrer Gruppengesellschaft
gegründet worden. Aus dem Grund kann die in der Nacap-Sache eingeführte Eigenverantwortlichkeit der Muttergesellschaft für die arbeitsrechtlichen Folgen ihrer
intensiven Einmischung in die Geschäftsführung ihrer Gruppengesellschaft als eine
Form von Zurechnung von Arbeitgeberhaftung bezeichnet werden. Zurechnung von
Arbeitgeberhaftung findet in Gruppenverhältnissen auch statt, ohne dass dabei von
einem Haftungsdurchbruch die Rede ist. Das läuft dann darauf hinaus, dass bei der
Anwendung der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung und der gesetzlichen Regelungen
auf dem Gebiet der Entlassung, die – finanzielle Lage – der Gruppe im Ganzen oder die
früheren Arbeitsverträge mit anderen Gruppengesellschaften berücksichtigt werden.
Dieses Berücksichtigen der Gruppenmitgliedschaft des Arbeitgebers erfolgt in diesen
Situationen auf Grund der Grundsätze der Redlichkeit und Billigkeit und/oder im
Rahmen einer angemessenen Gesetzesanwendung.
Wenn die innerhalb einer Gruppe tätigen Arbeitnehmer auf Grund von Arbeitsverträgen mit einer Personals-B.V. (oder einem anderen zentralen Arbeitgeber innerhalb
einer Gruppe) bei einer anderen zu der Gruppe gehörenden Arbeitsgesellschaft
eingesetzt werden, wird diese Personals-B.V. als Arbeitgeber ex Artikel 7:610 Absatz
1 BW betrachtet. In dieser Situation handelt es sich nicht um einen Vermittlungsvertrag in Sinne von Artikel 7:690 BW, sondern werden in der arbeitsrechtlichen
Gesetzgebung und in gesetzlichen Regelungen in und außerhalb des BWs wohl
Konsequenzen mit dem Umstand verbunden, dass der Arbeitnehmer in dem Unternehmen eines anderen als in dem seines vertraglichen Arbeitgebers Arbeit verrichtet.
Außerdem kann es sich auch in dieser Situation um die oben genannte Pluralitätshaftung auf Grund von Buch 2 BW handeln, um einem Haftungsdurchbruch auf Grund
von unerlaubter Handlung oder um die hiervor besprochene Zurechnung der Arbeitgeberhaftung in Gruppenverhältnissen.
Nicht nur die Gruppenmitgliedschaft des Arbeitgebers kann es mit sich bringen, dass
es sich um Pluralitätshaftung auf Grund von Bestimmungen in Buch BW handelt.
In Kapitel 7 kam zur Sprache, dass dies ebenfalls bei einer gesellschaftsrechtlichen
Strukturänderung in Form von Fusion oder Spaltung der Fall ist. Der Vermögensübergang im Wege der Gesamtnachfolge bei Fusion oder Spaltung führt dazu, dass
die Arbeitnehmer als Gläubiger und Vertragsparteien der bei einer Fusion oder (Ab)
Spaltung beteiligten Rechtsperson, ohne dass sie darauf Einfluss haben, mit einer
(anderen) Gegenpartei mit einer eingreifend geänderten Vermögenslage zu tun
bekommen. Darum enthält Buch 2 BW einige spezifische Bestimmungen, worin
die Interessen von Gläubigern und Vertragsparteien der Rechtspersonen geschützt
werden, die an einer Fusion oder Spaltung beteiligt sind. Festgestellt wurde, dass in
der Rechtsprechung keine Beispiele dafür zu finden sind, wo diese Bestimmungen
von oder namens (ehemaliger) Arbeitnehmer einer an einer Fusion oder (Ab)Spaltung
beteiligten Rechtsperson geltend gemacht wurden. Einer der Gründe dafür wird sein,
dass wenn der Arbeitsvertrag bei der Fusion oder (Ab)Spaltung an eine erwerbende
Rechtsperson übergeht, es sich fast immer um einen Übergang des Unternehmens
handelt. Der Arbeitsvertrag geht dann auf Grund der Artikel 7:662 ff. BW (ebenfalls)
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von Rechts wegen über. Obwohl der Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers auf Grund
der beiden Regelungen automatisch übergeht, haben die gleichzeitig Anwendung
findende Fusions- oder Spaltungsregelung und die Artikel 7:662 ff. BW nicht dieselben
Folgen für den übergehenden Arbeitnehmer. Auf Grund der Fusions- und Spaltungsregelung in Buch 2 BW wird der Arbeitnehmer nach dem Übergang seines Arbeitsvertrags nicht gegen Entlassung oder eine Verschlechterung seiner Arbeitsbedingungen
wegen Fusion oder (Ab)Spaltung geschützt. Auch ein Anspruch auf Information im
Sinne von Artikel 7:665a BW für den Arbeitnehmer bei Übergang des Unternehmens
fehlt in der Fusions- und Spaltungsregelung. Dem steht gegenüber, dass auf Grund der
Fusions- und Spaltungsregelung, anders als bei Übergang des Unternehmens (auf
Grund von Artikel 7:664 BW), die Altersrentenzusagen und Spargeldregelungen der
übergehenden Arbeitnehmer im Wege der Gesamtnachfolge übergehen.
Im Kapitel 8 ist unter Verweisung auf die Geschichte des Zustandekommens und die
verschiedenen Zielsetzungen der Fusionsrichtlinie und der Richtlinie Übergang des
Unternehmens festgestellt worden, dass es das Ziel des europäischen Gesetzgebers
gewesen ist, die Position der infolge einer Fusion oder Spaltung ihres Arbeitgebers
übergehenden Arbeitnehmer in der Richtlinie Übergang des Unternehmens exklusiv
zu regeln. Auf Grund dessen ist angeführt, dass mit einer exklusiven Anwendung der
Artikel 7:662 ff. BW bei Fusion oder (Ab)Spaltung ein besseres Gleichgewicht der
Interessen des Arbeitgebers und Arbeitnehmers in dieser Situation entstehen würde.
Der Arbeitsvertrag des infolge einer Fusion oder (Ab)Spaltung übergehenden Arbeitnehmers würde dann nicht im Wege der Gesamtnachfolge auf Grund von Buch 2 BW
übergehen, sondern von Rechts wegen auf Grund von Artikel 7:663 BW und er würde
dann auch nicht die Gläubigerschutzbestimmungen in der Fusions- oder Spaltungsregelung geltend machen können. Infolge der Weise, wie die Richtlinie Übergang des
Unternehmens und die Fusions- und Spaltungsrichtlinie im BW implementiert sind,
wäre eine solche exklusive Anwendung der Artikel 7:662 ff. BW wohl das Eingreifen
des Gesetzgebers erfordern. Der Arbeitnehmer, dessen Arbeitsvertrag bei der Fusion
oder (Ab)Spaltung nicht übergeht, und der also nicht von Rechts wegen auf Grund
von Artikel 7:663 BW übergeht, sollte die Gläubigerschutzbestimmungen in der
Fusions- und Spaltungsregelung wohl (weiterhin) geltend machen können.
Die dritte Frage
Wird im Recht den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers in Situationen
genügend entsprochen, worin seitens des Arbeitgebers gleichzeitig oder nachfolgend
verschiedene Parteien an der Ausführung des Arbeitsvertrags beteiligt sind?
Die Änderung der Rolle und Eigenschaft des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers als
Parteien bei einem Arbeitsvertrag haben dazu beigetragen, dass der Arbeitnehmer
immer öfter Arbeit in einem Unternehmen verrichtet, das Eigentum ist oder das
betrieben wird von einem anderen als der Partei, womit er sich in einem Arbeitsvertrag verbunden hat. Obwohl es hier nicht zur Diskussion steht, dass es sich um einen
Arbeitsvertrag handelt und der Arbeitnehmer infolgedessen ein Arbeitnehmer
im Sinne von Artikel 7:610 Absatz 1 BW ist, ist es wichtig, welche Partei in
dieser Situation für die Anwendung von Titel 10 Buch 7 BW als zivilrechtlicher

369

Zusammenfassung

Arbeitgeber bezeichnet werden muss. In verschiedenen Bestimmungen in Titel 10
Buch 7 BW ist der darin festgelegte arbeitsrechtliche Schutz an die Arbeitgeberschaft
des Eigentümers oder Betreibers des Unternehmens gebunden, worin der Arbeitnehmer Arbeit verrichtet. Dieser arbeitsrechtliche Schutz hat nicht den damit beabsichtigten Effekt, wenn der Arbeitgeber nicht derselbe ist oder bleibt wie der Eigentümer
oder Betreiber des Unternehmens.
Dass der Arbeitnehmer sich in einem Arbeitsvertrag mit einem anderen verbindet als
dem Eigentümer oder Betreiber des Unternehmens, wo er die Arbeit verrichtet, hat an
sich keine Konsequenzen für den in den Kapiteln 6 und 7 besprochenen gesellschaftsrechtlichen Schutz, den er als Gläubiger oder Vertragspartei einer Gruppengesellschaft oder einer verschmelzenden oder sich (ab)trennenden Gegenpartei genießt.
Diese ‚gesellschaftsrechtliche Haftungspluralität’ bezieht sich nicht spezifisch auf die
sich aus Arbeitsverträgen ergebende Verpflichtungen und dabei ist eigentlich nicht
relevant, ob der Arbeitgeber als Gläubiger oder vertragliche Gegenpartei der Eigentümer oder Betreiber des Unternehmens ist oder bleibt, worin der Arbeitnehmer
Arbeit verrichtet. Der Arbeitnehmer genießt diesen gesellschaftsrechtlichen Schutz
als Gläubiger oder Vertragspartei des Arbeitgebers und der kommt eigentlich zum
arbeitsrechtlichen Schutz hinzu, den er als Arbeitnehmer in Sinne von Titel 10 Buch 7
BW genießt. Trotzdem legt der Richter diesen gesellschaftsrechtlichen Schutz manchmal in Situationen weiter aus, wo ein Arbeitnehmer das hier als Gläubiger oder
Vertragspartei der Rechtsperson geltend macht.
In Situationen von Pluralität der Arbeitgeberschaft werden die Nachteile, die der
Arbeitnehmer von der Art und Weise, wie der Arbeitsvertrag vertraglich eingerichtet
ist, empfinden könnte, in vielen Fällen bei der Anwendung der betreffenden arbeitsrechtlichen Gesetzgebung weggenommen. Sofern die Gesetzgebung in diesen Situationen keine Lösung bietet, besteht sowohl beim europäischen als auch beim
nationalen Richter oft die Bereitschaft, Gesetzesbestimmungen weit zu interpretieren
oder kreativ auszulegen. Damit wird vermieden, dass der Arbeitnehmer mit Schaden
sitzen bleibt und wird die Partei, die an Arbeitgeberseite Vorteil von der (abweichenden) Weise hat, wie der Arbeitsvertrag vertraglich eingerichtet ist, für den
infolgedessen vom Arbeitnehmer erlittenen Nachteil haftbar gemacht. Der vertragliche Arbeitgeber wird dann wohl als der Arbeitgeber ex Artikel 7:610, Absatz 1, BW
qualifiziert. In Kapitel 8 ist dargelegt, dass mit dieser Pluralität der (Arbeitgeber)
Haftung in arbeitsrechtlichen Dreiecksverhältnissen, worin der vertragliche Arbeitgeber eine selbständige und inhaltliche Rolle beim Zustandekommen und der
Ausführung des Arbeitsvertrags spielt, wie bei der Zeitarbeitsvermittlung und manchen anderen Formen von Detachieren, auf adäquate Weise gewährleistet wird, dass
kein arbeitsrechtlicher Schutz verloren geht, der an die Arbeitgeberschaft des Eigentümers oder Betreibers des Unternehmens gekoppelt ist, wo der Arbeitnehmer
die Arbeit verrichtet. Das gilt ebenfalls für das intra-Konzern Detachieren durch
eine Personals-B.V. Innerhalb diesem arbeitsrechtlichen Dreiecksverhältnis gibt die
wirtschaftliche Realität der Gruppe der Arbeitgeberschaft des vertraglichen Arbeitgebers Bedeutung.
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Bei arbeitsrechtlichen Dreiecksverhältnissen, worin der vertragliche Arbeitgeber
keine selbständige und inhaltliche Rolle beim Zustandekommen und der Ausführung
des Arbeitsvertrags spielt, wird mit dieser Pluralität der (Arbeitgeber)Haftung
jedoch nicht vermieden, dass arbeitsrechtlicher Schutz ausgehöhlt wird. Die Arbeitgeberschaft des vertraglichen Arbeitgebers steht dann auf gespanntem Fuß mit dem
System von Titel 10 Buch 7 BW und mit der Funktion, die der zivilrechtliche
Arbeitgeberbegriff in der öffentlich-rechtlichen Arbeitsgesetzgebung und im Tarifvertragsrecht hat. Diese Aushöhlung des arbeitsrechtlichen Schutzes ist namentlich
der Fall bei arbeitsrechtlichen Dreiecksverhältnissen, die ausschließlich (oder hauptsächlich) in Hinsicht auf das aus der Hand Geben der juristischen und administrativen
Arbeitgeberschaft an einen Dritten organisiert sind. Ein Beispiel eines solchen
arbeitsrechtlichen Dreiecksverhältnisses ist “Payrolling”.
Bei der derzeit üblichsten Form von Payrolling bildet das aus der Hand Geben der
juristischen und administrativen Arbeitgeberschaft an einen Dritten durch den
faktischen Arbeitgeber den Grund für das arbeitsrechtliche Dreiecksverhältnis, wobei
der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag mit einem Payroll-Unternehmen schließt.
Payrolling ist keine Zeitarbeitsvermittlung oder eine andere neue Form von Arbeit,
sondern bildet eine Alternative für den Arbeitsvertrag mit dem Eigentümer oder
Betreiber des Unternehmens, worin der Arbeitnehmer die Arbeit verrichtet. Bei
Payrolling manifestiert sich die oben genannte Aushöhlung des arbeitsrechtlichen
Schutzes namentlich in einen verminderten Entlassungsschutz des Arbeitnehmers,
aber sie erstreckt sich auch auf (andere) Vorschriften in Titel 10 Buch 7 BW und auf die
öffentlich-rechtliche Arbeitsgesetzgebung, worin an den zivilrechtlichen Arbeitgeberbegriff angeschlossen wird. Es handelt sich um Spannung mit dem Tarifvertragsrecht, weil das Payroll-Unternehmen nur verpflichtet ist, einen Tarifvertrag
anzuwenden, wenn es selber an diesen Tarifvertrag gebunden ist oder wenn sein
Unternehmen oder seine Aktivität unter die Wirkung eines allgemein für verbindlich
erklärten Tarifvertrags fällt. Dadurch würden Payroll-Arbeitnehmer keinen für
die faktischen Arbeitgeber geltenden Branchen-Tarifvertrag und die darin getroffenen
Vereinbarungen geltend machen können, die sich spezifisch auf die Arbeit in einem
Unternehmen beziehen wie das des faktischen Arbeitgebers (wie Einrichtungen
auf dem Gebiet von Altersrenten, Kindertagesstätten und Schulung). Payroll-Arbeitnehmer würden dann in dieselbe Position kommen wie Zeitarbeitskräfte, in dem
Sinne, dass das nicht durch die Tatsache gerechtfertigt wird, dass die Arbeitnehmer in
dem ‘eigenen’ auf Allokation von Arbeitskräften ausgerichteten Unternehmen des
vertraglichen Arbeitgebers tätig sind und ein Geltendmachen des “Waadi” für sie oft
keinen Sinn haben wird. Da jetzt Sein vor Schein geht bei der Qualifikation des
Arbeitsvertrags, sollte der Richter durch den Payroll-Vertrag hindurchsehen können
bei der Qualifikation des Arbeitgebers, weil das Payroll-Unternehmen keine selbständige und inhaltliche Rolle beim Zustandekommen und der Ausführung des Arbeitsvertrags spielt, und stattdessen urteilen können, dass der Payroll-Arbeitnehmer im
Dienst des Eigentümers oder Betreibers des Unternehmens (geblieben) ist, wo er die
Arbeit verrichtet.
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De arbeidsovereenkomst is als bijzondere overeenkomst met een eigen regeling
opgenomen in het BW. In artikel 7:610 lid 1 BW wordt de werkgever gedefinieerd
als de partij in wier dienst de werknemer de arbeid verricht. Dit artikel fungeert als
toegangspoort voor de regeling van de arbeidsovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW.
Aan het door de werknemer in dienst van de werkgever verrichten van de arbeid ligt
het uitgangspunt ten grondslag dat de werkgever de eigenaar of exploitant is van de
onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht. In verschillende situaties
sluit dit uitgangspunt niet meer aan bij de realiteit. Daarvoor bestaan verschillende
oorzaken. De belangrijkste zijn de opkomst van uitzending en andere detacheringsvarianten, groepsvorming en de omstandigheid dat het overdragen van ondernemingen
eenvoudiger is geworden. Daardoor is (of blijft) de werkgever als gevolg van de met de
werknemer gemaakte contractuele afspraken, de wet, of de wijze waarop de werkgever
zich vennootschapsrechtelijk organiseert, niet dezelfde als de eigenaar of exploitant van
de onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht. In deze situaties is sprake van
pluraliteit van werkgeverschap, dat wil zeggen dat aan werkgeverskant gelijktijdig of
opvolgend verschillende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het onderwerp van deze studie is een onderzoek naar de gevolgen die deze
pluraliteit van werkgeverschap heeft voor de betekenis van het juridische werkgeverschap en voor de aan het werkgeverschap gekoppelde aansprakelijkheid voor uit de
arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Daarbij wordt een antwoord gegeven op drie uit dit thema voortvloeiende onderzoeksvragen.
In hoofdstuk 2 komen de historie van de definitie van de arbeidsovereenkomst in
artikel 7:610 lid 1 BW en de veranderingen in de wijze waarop de arbeidsovereenkomst in de loop van de afgelopen eeuw werd geduid aan de orde. Daarbij wordt de
veranderde rol en hoedanigheid van de werkgever en de werknemer als partijen bij de
arbeidsovereenkomst onderzocht en besproken wat hiervan de mogelijke gevolgen
zijn voor de kwalificatie van de werkgever als partij bij de arbeidsovereenkomst. In
dat kader wordt tevens aandacht besteed aan de voorwaarden voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst en aan de betekenis van algemene bepalingen
betreffende rechtshandelingen en overeenkomsten uit Boek 3 en Boek 6 BW voor
de gebondenheid van partijen en derden aan uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen in geval van pluraliteit van werkgeverschap. Ook komt aan
de orde de invloed die uitgaat van Europese en (andere) internationale verdragen
op de kwalificatie van de werkgever bij de toepassing van verdragsbepalingen (of op
basis daarvan uitgevaardigde richtlijnen) betreffende het verrichten van arbeid of de
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inrichting van de arbeidsovereenkomst. In hoofdstuk 3 komt het werkgeversbegrip in
publiekrechtelijke arbeidswetgeving aan de orde en wordt onderzocht welke functie het
civielrechtelijke werkgeversbegrip heeft bij de toepassing van deze wetgeving. In de
hoofdstukken 4 tot en met 7 worden situaties onderzocht waarin sprake is van
pluraliteit van werkgeverschap als gevolg van de met de werknemer gemaakte contractuele afspraken, de overgang van de onderneming van de werkgever, het groepslidmaatschap van de werkgever en de betrokkenheid van de werkgever bij een fusie of
splitsing. Aan de hand van wetgeving, wetsgeschiedenis en rechtspraak wordt onderzocht wie in deze situaties als werkgever wordt gekwalificeerd en welke andere bij de
arbeidsovereenkomst betrokken partijen jegens de werknemer gehouden (kunnen) zijn
tot nakoming van uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
In hoofdstuk 8 worden de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen beantwoord. Daarbij wordt aan de hand van het in de hoofdstukken 2 en 3 onderzochte
werkgeversbegrip in het civiele en publieke arbeidsrecht en de in de hoofdstukken 4
tot en met 7 onderzochte situaties van pluraliteit van werkgeverschap geïnventariseerd op welke wijze rekening wordt gehouden met pluraliteit van werkgeverschap.
Voorts wordt aandacht besteed aan factoren die van belang zijn of kunnen zijn bij de
kwalificatie van de werkgever in deze situaties.
De eerste vraag
Wat is in situaties van pluraliteit van werkgeverschap de betekenis van de door partijen
gemaakte contractuele afspraken bij de kwalificatie van de werkgever en welke gevolgen
heeft deze pluraliteit voor de verplichtingen van de werkgever jegens de werknemer op
grond van arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving in en buiten het BW?
Wanneer de contractuele werkgever op grond van de door partijen gemaakte contractuele afspraken een ander is dan de feitelijke werkgever, wordt in de (lagere)
rechtspraak bij de toepassing van bepalingen uit Titel 10 Boek 7 BW in beginsel
aangeknoopt bij de in dat kader door partijen gemaakte contractuele afspraken. Dat wil
zeggen dat in deze situatie als werkgever wordt beschouwd de partij die zich in die
hoedanigheid in een (schriftelijk) arbeidscontract heeft verbonden met de werknemer.
De vraag is of een dergelijk puur contractueel werkgeverschap, ondanks de als gevolg
van economische en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen eeuw gewijzigde rollen van werkgever en werknemer binnen de arbeidsovereenkomst, verenigbaar is met het dwingendrechtelijke karakter van artikel 7:610 lid 1 BW. Ook thans
zijn werkgever en werknemer op sociaal-economisch niveau niet elkaars gelijken.
Daarbij heeft de Hoge Raad sinds 1997 verschillende malen geoordeeld dat wezen voor
schijn gaat bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610
lid 1 BW. Denkbaar is dat dit laatste ook geldt voor de kwalificatie van de werkgever
ex artikel 7:610 lid 1 BW wanneer de werkgever op basis van de door partijen
gemaakte contractuele afspraken een ander is dan de eigenaar of exploitant van
de onderneming waarin werknemer de arbeid verricht. In dat geval zou de contractuele
werkgever slechts dan kunnen worden beschouwd als werkgever in de zin van
artikel 7:610 lid 1 BW wanneer zijn rol bij de totstandkoming en de uitvoering van
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de arbeidsovereenkomst voldoende betekenis heeft om aan te kunnen nemen dat
werkelijk een arbeidsovereenkomst met de contractuele werkgever werd beoogd. In
situaties van gelijktijdige pluraliteit van werkgeverschap waarin geoordeeld wordt dat
het werkgeverschap van de contractuele werkgever onvoldoende zelfstandige en
inhoudelijke betekenis heeft, zou dan moeten worden heengekeken door de contractuele afspraken die partijen maakten. Dat zou het geval zijn wanneer voornamelijk ter
omzeiling van juridische en financiële consequenties van een arbeidsovereenkomst
met de feitelijke werkgever een arbeidscontract werd gesloten met de contractuele
werkgever.
In de hoofdstukken 4 en 5 blijkt dat in situaties van pluraliteit van werkgeverschap
waarin de contractuele werkgever wordt gekwalificeerd als de werkgever ex
artikel 7:610 lid 1 BW in de rechtspraak en in arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving,
rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat de werkgever niet dezelfde is of
blijft als de eigenaar of exploitant van de onderneming. Hiermee wordt beoogd te
voorkomen dat in deze situaties arbeidsrechtelijke bescherming verloren gaat en/of
deze arbeidswetgeving niet het daarmee beoogde effect heeft.
In de definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW is de contractuele
werkgever die in het kader van zijn beroep of bedrijf werknemers ter beschikking stelt
aan opdrachtgevers om bij en onder het gezag van die opdrachtgevers arbeid te
verrichten gekwalificeerd als de werkgever van deze werknemers. De door uitzendbureaus op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie vormde de reden voor het opnemen van de bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW.
Hoewel deze allocatiefunctie geen deel uitmaakt van de definitie van artikel 7:690 BW,
heeft de regering gedurende de parlementaire behandeling benadrukt dat de regeling
van de uitzendovereenkomst alleen geldt voor die contractuele werkgevers die
daadwerkelijk een allocatiefunctie vervullen op de arbeidsmarkt. Binnen die gedachte
fungeert artikel 7:690 BW als toegangspoort voor het in artikel 7:691 BW opgenomen
verlichte arbeidsrechtelijke regime waarmee recht wordt gedaan aan de flexibiliteit
die zo kenmerkend is voor uitzendarbeid en die inherent is aan de allocatieve functie
van de uitzendwerkgever. Daar staat tegenover dat met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) onder meer wordt gewaarborgd dat het ontbreken van een contractuele band met de opdrachtgever voor de uitzendwerknemer
niet leidt tot een lager loon in vergelijking met werknemers die in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst zijn van de opdrachtgever. Bij de toepassing van bepalingen
in Titel 10 Boek 7 BW op het gebied van de zorgplicht voor veiligheid en het welzijn van
de werknemer en de opbouw van ontslagbescherming bij het aangaan van elkaar
opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt eveneens rekening gehouden met de arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding tussen de uitzendwerkgever,
de opdrachtgever en de uitzendwerknemer. In arbeidswetgeving buiten het BW op het
gebied van de veiligheid en het welzijn van de werknemer en de bestrijding van
illegaliteit en misbruik bij de tewerkstelling van derdelanders geldt de inlener als
werkgever van de uitzendwerknemer in plaats van of naast de uitzendwerkgever.
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Verricht de werknemer, anders dan in het kader van de door zijn contractuele
werkgever op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie, arbeid in de onderneming
van een ander dan zijn contractuele werkgever, dan is, zo volgt uit de wetsgeschiedenis, geen sprake van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690
BW. Bij dergelijke arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen, die veelal onder de
noemer detachering worden geschaard, wordt door partijen vanaf het begin een meer
bestendige, langdurige driehoeksverhouding beoogd. Dit is bijvoorbeeld aan de orde
bij intra-concern detachering door een personeels-BV (of andere centrale werkgever
binnen een groep) en bij payrolling. De detacherende werkgever zou in deze situatie
kunnen worden gekwalificeerd als werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW wanneer uit de
rol die hij speelt bij de totstandkoming en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
blijkt dat werkelijk een arbeidsovereenkomst tussen hem en de werknemer is
beoogd. Indien uit de feiten en omstandigheden volgt dat het werkgeverschap van
de detacherende werkgever niet een dergelijke zelfstandige en inhoudelijke betekenis heeft, zou door de contractuele afspraken kunnen worden heengekeken en in
plaats daarvan de feitelijke werkgever kunnen worden gekwalificeerd als werkgever
ex artikel 7:610 lid 1 BW. Wanneer een dergelijke detacherende werkgever wel kan
worden gekwalificeerd als de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW is het verlichte
arbeidsrechtelijke regime van artikel 7:691 BW (en Bijlage B Ontslagbesluit) niet
van toepassing. Wel wordt bij de toepassing van de hiervoor genoemde bepalingen in
Titel 10 Boek 7 BW en binnen het werkgeversbegrip in – voormelde – arbeidswetgeving buiten het BW rekening gehouden met de arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding tussen de detacherende werkgever, de feitelijke werkgever en de
gedetacheerde werknemer. Voorts zou de Waadi van toepassing kunnen zijn wanneer
de gedetacheerde werknemer de arbeid verricht onder toezicht en leiding van de
feitelijke werkgever. De gevolgen van het van toepassing zijn van de Waadi zullen
echter beperkt zijn wanneer alle in de onderneming van de feitelijke werkgever
werkzame werknemers (of alle werknemers in bepaalde functiecategorieën) in dienst
zijn van de detacherende contractuele werkgever. In dat geval is immers geen sprake
van werknemers die (in gelijke of gelijkwaardige functies) in dienst zijn van de feitelijke
werkgever met wier arbeidsvoorwaarden de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde werknemer moeten worden gelijkgesteld. Dat zal bij detachering vaker aan
de orde kunnen zijn, gelet op het meer bestendige, langdurige karakter hiervan.
Nergens in Titel 10 Boek 7 BW gaat pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid zo
ver als bij overgang van onderneming in de zin van de artikelen 7:662 e.v. BW. Deze
artikelen zijn gebaseerd op de Europese richtlijn inzake het behoud van rechten van
werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan.
Bij overgang van onderneming is de opvolgende (werkgevers)aansprakelijkheid
niet beperkt tot bepaalde uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen,
maar heeft deze betrekking op alle uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat de overgang van de
onderneming leidt tot het ontslag of een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden
van de werknemer. Het enkele door een ander dan de werkgever voortzetten van de
onderneming waarin de werknemer werkzaam is, leidt tot de overgang van rechtswege van de arbeidsovereenkomst van de werknemer naar de nieuwe exploitant van
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de onderneming. Omdat echter op grond van artikel 7:663 BW de arbeidsovereenkomst van de werknemer met de voormalige exploitant van de onderneming
overgaat, zou de werknemer die anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst
met de exploitant van de onderneming werkzaam is in de onderneming, geen
bescherming ontlenen aan de artikelen 7:662 e.v. BW. Dat geldt niet voor de uitzendkracht die in het kader van een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW feitelijk
werkzaam is in de onderneming van de opdrachtgever van het uitzendbureau. Voor
de toepassing van de artikelen 7:662 e.v. BW wordt de uitzendkracht beschouwd als
een in de onderneming van het uitzendbureau werkzame werknemer. Dat betekent
dat zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege overgaat op grond van artikel 7:663
BW wanneer de onderneming van het uitzendbureau overgaat. Deze onderneming
hangt samen met de door het uitzendbureau vervulde allocatiefunctie op de arbeidsmarkt, dat wil zeggen, het door het uitzendbureau bij elkaar brengen van de vraag
naar en het aanbod van (een bepaald type) arbeid.
Als de contractuele werkgever echter geen allocatiefunctie (meer) vervult op de
arbeidsmarkt en uitsluitend fungeert als de juridische en administratieve werkgever
van de werknemer, zou de in de onderneming van een feitelijke werkgever tewerkgestelde werknemer nooit van rechtswege overgaan op grond van artikel 7:663 BW.
Dit omdat de activiteiten van de contractuele werkgever dan voor de toepassing van
de artikelen 7:662 e.v. BW niet kunnen worden beschouwd als de onderneming
waarin de werknemer werkzaam is en omdat hij geen arbeidsovereenkomst heeft
met de exploitant van de onderneming waarbij hij is tewerkgesteld. Dat was tot voor
kort onder meer aan de orde bij intra-concern detachering door een personeels-BV.
In het Albron-arrest oordeelde het Hof van Justitie echter dat de permanent bij een
andere groepsmaatschappij dan zijn contractuele werkgever tewerkgestelde werknemer op grond van zijn “arbeidsbetrekking” met die groepsmaatschappij van
rechtswege overgaat bij de overgang van de onderneming van die groepsmaatschappij. Omdat de relatie tussen de intra-concern gedetacheerde werknemer en de
groepsmaatschappij waarbij hij gedetacheerd is geen juridische status heeft in het
Nederlandse arbeidsrecht impliceert dit dat de uit de arbeidsovereenkomst van
de werknemer met de intra-concern detacherende groepsmaatschappij voortvloeiende rechten en verplichtingen van rechtswege overgaan naar de verkrijger van de
onderneming van de groepsmaatschappij waarbij hij is tewerkgesteld.
Als gevolg van het Albron-arrest is dus voor het van rechtswege overgaan van de
arbeidsovereenkomst van de in de overgaande onderneming werkzame werknemer
niet (meer) vereist dat een arbeidsovereenkomst bestaat met de exploitant van de
onderneming. Het Hof Amsterdam heeft het oordeel van het Hof van Justitie in zijn
verwijzingsarrest zo uitgelegd dat onder werkgever in artikel 7:663 BW zowel de
contractuele werkgever (de intra-concern detacherende groepsmaatschappij) als de
niet-contractuele werkgever (de groepsmaatschappij waarbij de werknemer is tewerkgesteld) kan worden verstaan. Het ruimere werkgeversbegrip op grond van
artikel 7:663 BW bij overgang van onderneming vormt daarmee de meest recente
uitbreiding van het werkgeversbegrip voor de toepassing van een bepaling in Titel 10
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Boek 7 BW. Deze uitbreiding van het werkgeversbegrip bij overgang van onderneming
zou ook van toepassing kunnen zijn in situaties waarin de werkgever ex artikel 7:610
lid 1 BW en de exploitant van de onderneming waarbij de werknemer permanent is
tewerkgesteld niet behoren tot dezelfde groep. Bepalend hierbij is het antwoord op de
vraag of de werknemer voor de toepassing van de artikelen 7:662 e.v. BW kan worden
aangemerkt als werkzaam in de onderneming van de contractuele werkgever. Wanneer dit het geval is (zoals bij uitzending) gaat de werknemer niet mee over bij de
overgang van de onderneming van de niet-contractuele werkgever. Is dit niet het geval,
dan gaat de arbeidsovereenkomst van de bij de niet-contractuele werkgever tewerkgestelde werknemer wel van rechtswege mee over bij de overgang van de onderneming van de niet-contractuele werkgever. Dat laatste kan behalve bij intra-concern
detachering ook aan de orde zijn bij payrolling (als aangenomen zou worden dat het
payrollbedrijf de werkgever is ex artikel 7:610 lid 1 BW) en bij uitzending of detachering door een uitzendbureau dat op het tijdstip van de overgang van de onderneming
van de inlener geen allocatiefunctie meer vervult op de arbeidsmarkt en uitsluitend
nog fungeert als de juridische en administratieve werkgever van de bij haar in dienst
zijnde werknemers.
De tweede vraag
Wat is voor werknemers de betekenis van de bescherming van schuldeisers en contractspartijen in het ondernemingsrecht in geval van het groepslidmaatschap of de fusie of
splitsing van de werkgever en hoe verhoudt deze vennootschapsrechtelijke bescherming
zich tot de arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers in deze situaties?
Hoewel aansprakelijkheidsbeperking de belangrijkste reden vormt voor deelname
aan het economische verkeer in de hoedanigheid van een kapitaalvennootschap,
dient het rechtspersonenrecht van Boek 2 BW niet uitsluitend als faciliteit voor
ondernemers. In Boek 2 BW worden eveneens de belangen van onder meer schuldeisers en contractspartijen van de rechtspersoon beschermd. Met de in Boek 2 BW
neergelegde kapitaalbescherming en voorschriften op het gebied van de openbaarmaking van de jaarstukken wordt aan schuldeisers en contractspartijen van de
rechtspersoon zekerheid en inzicht gegeven omtrent de financiële positie van hun
wederpartij. Wanneer de rechtspersoon deel uitmaakt van een groep kan gebruik
worden gemaakt van vrijstellingen van enkele van deze voorschriften. Daar staat
tegenover dat door de moedermaatschappij hoofdelijke aansprakelijkheid wordt
aanvaard voor uit rechtshandelingen van de vrijgestelde groepsmaatschappij voortvloeiende schulden. Daaronder vallen ook verplichtingen die voortvloeien uit door de
groepsmaatschappij aangegane arbeidsovereenkomsten. Wanneer werknemers van
de groepsmaatschappij een beroep deden op deze aansprakelijkheid van de moedermaatschappij ging het telkens om aansprakelijkheid in verband met het door de
groepsmaatschappij gebruikmaken van de vrijstelling van het openbaar maken van
de jaarstukken. Rechters legden de omvang en reikwijdte van deze aansprakelijkheid
dan ruim uit. Elke verplichting die de groepsmaatschappij had als werkgever van de
betrokken werknemers werd geacht te vallen onder de aansprakelijkheid van de
moedermaatschappij.
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Ofschoon risicospreiding op zichzelf een geoorloofd motief kan zijn voor groepsvorming, mag dit niet leiden tot het ontlopen van aansprakelijkheid door middel van het
misbruik maken van (de grenzen van de) rechtspersoonlijkheid van de verschillende
groepsmaatschappijen of van de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep. In dat
geval kan sprake zijn van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van de
moedermaatschappij jegens de schuldeiser of contractspartij van haar groepsmaatschappij indien haar een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de niet-nakoming
door de groepsmaatschappij. Anders dan bij de voormelde aansprakelijkheid van de
moedermaatschappij als voorwaarde voor het gebruik maken van een vrijstelling uit
Boek 2 BW is hier sprake van een schadeaansprakelijkheid. De moedermaatschappij is
dus niet hoofdelijk aansprakelijk naast de groepsmaatschappij, maar aansprakelijk
voor de schade die een schuldeiser of contractspartij leidt als gevolg van de nietnakoming door de groepsmaatschappij.
In de lagere rechtspraak is verschillende malen geoordeeld dat de moedermaatschappij op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk was jegens een werknemer van
haar groepsmaatschappij. Evenals bij de hiervoor besproken hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij op grond van het gebruik maken van de jaarrekeningsvrijstelling uit Boek 2 BW door de groepsmaatschappij ging het hierbij
meestal om door de groepsmaatschappij aan haar werknemers verschuldigde ontslagvergoedingen. De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgelaten over specifieke
omstandigheden of situaties waarin de moedermaatschappij jegens werknemers
van haar groepsmaatschappij aansprakelijk kan zijn op grond van onrechtmatige
daad. In de lagere rechtspraak waarin een werknemer zich beriep op aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van de moedermaatschappij, leidde de
omstandigheid dat hierop door een werknemer en niet door een gewone handelscrediteur van de groepsmaatschappij een beroep werd gedaan niet tot een snellere
toewijzing van de vordering. Dat was anders in de in hoofdstuk 6 besproken Nacapzaak. In deze zaak oordeelde de rechter dat de moedermaatschappij op grond van
onrechtmatige daad aansprakelijk was jegens de werknemers van haar groepsmaatschappijen omdat zij zich had onttrokken aan haar verantwoordelijkheid voor uit hun
arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen die waren ontstaan als gevolg
van haar bemoeienis met de bedrijfsvoering van deze groepsmaatschappijen. Omdat
de moedermaatschappij geen ernstig verwijt werd gemaakt van de niet-nakoming
door de groepsmaatschappijen, was de in deze procedure aangenomen doorbraak van
aansprakelijkheid in feite uitsluitend gebaseerd op haar (intensieve) invloed op de
bedrijfsvoering van haar groepsmaatschappijen. Om die reden kan de in de Nacap-zaak
geïntroduceerde eigen verantwoordelijkheid van de moedermaatschappij voor de
arbeidsrechtelijke gevolgen van haar intensieve bemoeienis met de bedrijfsvoering
van haar groepsmaatschappij worden aangemerkt als een vorm van toerekening van
werkgeversaansprakelijkheid. Toerekening van werkgeversaansprakelijkheid vindt in
groepsverhoudingen ook plaats zonder dat daarbij sprake is van een doorbraak van
aansprakelijkheid. Deze komt er dan op neer dat bij de toepassing van arbeidsrechtelijke
wet- en regelgeving op het gebied van ontslag, rekening wordt gehouden met – de
financiële situatie van – de groep in haar geheel of met eerdere arbeidsovereenkomsten
met andere groepsmaatschappijen. Dit rekening houden met het groepslidmaatschap
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van de werkgever geschiedt in deze situaties op grond van de redelijkheid en billijkheid
en/of in het kader van een redelijke wetstoepassing.
Als de binnen een groep werkzame werknemers op basis van arbeidsovereenkomsten
met een personeels-BV (of andere centrale werkgever binnen een groep) worden
tewerkgesteld bij de andere tot de groep behorende werkmaatschappijen, wordt deze
personeels-BV beschouwd als werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW. In deze situatie is
geen sprake van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW, maar
worden in arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving in en buiten het BW wel consequenties verbonden aan de omstandigheid dat de werknemer de arbeid verricht in de
onderneming van een ander dan zijn contractuele werkgever. Bovendien kan ook in
deze situatie sprake zijn van voormelde pluraliteit aansprakelijkheid op grond van
Boek 2 BW, van een doorbraak van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige
daad of van de hiervoor besproken toerekening van werkgeversaansprakelijkheid in
groepsverhoudingen.
Niet alleen het groepslidmaatschap van de werkgever kan meebrengen dat sprake is
van pluraliteit van aansprakelijkheid op basis van bepalingen in Boek 2 BW. In
hoofdstuk 7 kwam aan de orde dat dit eveneens het geval is bij een vennootschapsrechtelijke structuurwijziging in de vorm van een fusie of splitsing. De vermogensovergang onder algemene titel bij fusie of splitsing leidt ertoe dat de werknemers als
schuldeisers en contractspartijen van de bij een fusie of (af)splitsing betrokken
rechtspersoon, zonder dat zij hier invloed op hebben, te maken krijgen met een
(andere) wederpartij met een ingrijpend gewijzigde vermogenspositie. Daarom bevat
Boek 2 BW enkele specifieke bepalingen waarin de belangen worden beschermd van
schuldeisers en contractspartijen van de rechtspersonen die betrokken zijn bij een
fusie of splitsing. Geconstateerd werd dat in de rechtspraak geen voorbeelden zijn te
vinden van een beroep op deze bepalingen door of namens (ex)werknemers van een
bij een fusie of (af)splitsing betrokken rechtspersoon. Eén van de redenen hiervoor zal
zijn dat wanneer de arbeidsovereenkomst bij de fusie of (af)splitsing overgaat naar een
verkrijgende rechtspersoon vrijwel altijd sprake zal zijn van overgang van onderneming. De arbeidsovereenkomst gaat dan (eveneens) van rechtswege over op grond van
de artikelen 7:662 e.v. BW. Hoewel de arbeidsovereenkomst van de werknemer op
grond van beide regelingen automatisch overgaat, hebben de gelijktijdig van toepassing zijnde fusie of splitsingsregeling en de artikelen 7:662 e.v. BW niet dezelfde
gevolgen voor de overgaande werknemer. Op grond van de fusie- en splitsingsregeling
in Boek 2 BW wordt de werknemer na de overgang van zijn arbeidsovereenkomst niet
beschermd tegen ontslag of een verslechtering van zijn arbeidsvoorwaarden wegens
de fusie of (af)splitsing. Ook een recht op informatie als in artikel 7:665a BW voor de
werknemer bij overgang van onderneming ontbreekt in de fusie- en splitsingsregeling.
Daar staat tegenover dat op grond van de fusie- en splitsingsregeling, anders dan bij
overgang van onderneming (op grond van artikel 7:664 BW), de pensioentoezeggingen
en spaarregelingen van de overgaande werknemers onder algemene titel overgaan.
In hoofdstuk 8 is onder verwijzing naar de totstandkomingsgeschiedenis en de
uiteenlopende doelstellingen van de fusierichtlijn en de richtlijn overgang van
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onderneming geconstateerd dat het de bedoeling van de Europese wetgever is
geweest de positie van de als gevolg van een fusie of splitsing van hun werkgever
overgaande werknemers exclusief te regelen in de richtlijn overgang van onderneming. Op grond hiervan is betoogd dat met een exclusieve toepassing van de artikelen
7:662 e.v. BW bij fusie of (af)splitsing een beter evenwicht zou worden gebracht in de
belangen van werkgever en werknemer in deze situaties. De arbeidsovereenkomst van
de als gevolg van een fusie of (af)splitsing overgaande werknemer zou dan niet onder
algemene titel overgaan op grond van Boek 2 BW, maar van rechtswege op grond
van artikel 7:663 BW en hij zou zich dan ook niet kunnen beroepen op de schuldeisersbeschermingsbepalingen in de fusie- of splitsingsregeling. Als gevolg van de
wijze waarop de Richtlijn overgang van onderneming en de fusie- en splitsingsrichtlijn
in het BW zijn geïmplementeerd, zou een dergelijke exclusieve toepassing van de
artikelen 7:662 e.v. BW wel ingrijpen van de wetgever vergen. De werknemer wiens
arbeidsovereenkomst niet overgaat bij de fusie of (af)splitsing, en die dus niet van
rechtswege overgaat op grond van artikel 7:663 BW, zou zich wel moeten kunnen
(blijven) beroepen op de schuldeisersbeschermingsbepalingen in de fusie- of splitsingsregeling.
De derde vraag
Wordt in het recht voldoende tegemoetgekomen aan de belangen van de werkgever en de
werknemer in situaties waarin aan werkgeverskant gelijktijdig of opvolgend verschillende
partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst?
De verandering in de rol en hoedanigheid van de werkgever en de werknemer als
partijen bij de arbeidsovereenkomst hebben in de hand gewerkt dat de werknemer
steeds vaker arbeid verricht in een onderneming die in eigendom is, of wordt
geëxploiteerd door een ander dan de partij waarmee hij zich in een arbeidsovereenkomst verbond. Hoewel hier niet ter discussie staat dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en de werknemer dientengevolge een werknemer is in de zin van
artikel 7:610 lid 1 BW, is van belang welke partij in deze situatie voor de toepassing
van Titel 10 Boek 7 BW als de civielrechtelijke werkgever moet worden aangemerkt. In
verschillende bepalingen in Titel 10 Boek 7 BW is de daarin neergelegde arbeidsrechtelijke bescherming gekoppeld aan het werkgeverschap van de eigenaar of
exploitant van de onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht. Deze
arbeidsrechtelijke bescherming heeft niet het daarmee beoogde effect wanneer de
werkgever niet dezelfde is of blijft als die eigenaar of exploitant van de onderneming.
Dat de werknemer zich in een arbeidsovereenkomst verbindt met een ander dan de
eigenaar of exploitant van de onderneming waarin hij de arbeid verricht, heeft op zich
geen consequenties voor de in de hoofdstukken 6 en 7 besproken vennootschapsrechtelijke bescherming die hij geniet als schuldeiser of contractspartij van een
groepsmaatschappij of van een fuserende of (af)splitsende wederpartij. Deze ‘vennootschapsrechtelijke pluraliteit van aansprakelijkheid’ heeft niet specifiek betrekking op uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen en hierbij is dus
niet relevant of de werkgever als schuldenaar of contractuele wederpartij de eigenaar
of exploitant is of blijft van de onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht.
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De werknemer geniet deze vennootschapsrechtelijke bescherming als schuldeiser of
contractspartij van de werkgever en deze komt als het ware bovenop de arbeidsrechtelijke bescherming die hij geniet als werknemer in de zin van Titel 10 Boek 7 BW.
Desondanks legt de rechter deze vennootschapsrechtelijke bescherming soms ruimer
uit in de situatie waarin een werknemer zich hier als schuldeiser of contractspartij van
de rechtspersoon op beroept.
In situaties van pluraliteit van werkgeverschap worden de nadelen, die de werknemer
zou kunnen ondervinden van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst contractueel
is ingericht, in veel gevallen weggenomen in of bij de toepassing van de betrokken
arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. Voor zover de wetgeving in deze situaties
geen oplossing biedt, bestaat zowel bij de Europese als de nationale rechter vaak de
bereidheid wetsbepalingen ruim te interpreteren of creatief uit te leggen. Daarmee
wordt voorkomen dat de werknemer met de schade blijft zitten en wordt de partij die
aan werkgeverskant voordeel heeft van de (afwijkende) wijze waarop de arbeidsovereenkomst contractueel is ingericht, aansprakelijk gehouden voor het als gevolg
hiervan door de werknemer geleden nadeel. De contractuele werkgever wordt dan
wel gekwalificeerd als de werkgever ex artikel 7:610 lid 1 BW. In hoofdstuk 8 is
betoogd dat met deze pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid in arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarin de contractuele werkgever een zelfstandige en
inhoudelijke rol speelt bij de totstandkoming en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zoals bij uitzending en sommige andere vormen van detachering, op
adequate wijze wordt gewaarborgd dat geen arbeidsrechtelijke bescherming verloren
gaat die is gekoppeld aan het werkgeverschap van de eigenaar of exploitant van de
onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht. Dat geldt eveneens voor intraconcern detachering door een personeels-BV. Binnen deze arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding geeft de economische realiteit van de groep betekenis aan het
werkgeverschap van de contractuele werkgever.
Bij arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarin de contractuele werkgever geen
zelfstandige en inhoudelijke rol speelt bij de totstandkoming en uitvoering van de
arbeidsovereenkomst wordt met deze pluraliteit van (werkgevers)aansprakelijkheid
echter niet voorkomen dat arbeidsrechtelijke bescherming wordt uitgehold. Het
werkgeverschap van de contractuele werkgever staat dan op gespannen voet met
het systeem van Titel 10 Boek 7 BW en met de functie die het civielrechtelijke
werkgeversbegrip heeft in publiekrechtelijke arbeidswetgeving en in het cao-recht.
Deze uitholling van arbeidsrechtelijke bescherming is met name aan de orde bij
arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen die uitsluitend (of in hoofdzaak) zijn
opgezet met het oog op het uit handen geven van het juridische en administratieve
werkgeverschap aan een derde. Een voorbeeld van een dergelijke arbeidsrechtelijke
driehoeksverhouding is payrolling.
Bij de thans meest gebruikelijke vorm van payrolling vormt het uit handen geven van
het juridische en administratieve werkgeverschap aan een derde door de feitelijke
werkgever de grond voor de arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding waarbij de
werknemer een arbeidsovereenkomst aangaat met een payrollbedrijf. Payrolling is
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geen uitzending of een andere nieuwe vorm van arbeid, maar vormt een alternatief
voor de arbeidsovereenkomst met de eigenaar of exploitant van de onderneming
waarin de werknemer de arbeid verricht. Bij payrolling manifesteert de voormelde
uitholling van arbeidsrechtelijke bescherming zich met name in een verminderde
ontslagbescherming van de werknemer, maar deze strekt zich ook uit tot (andere)
voorschriften in Titel 10 Boek 7 BW en in publiekrechtelijke arbeidswetgeving waarin
wordt aangesloten bij het civielrechtelijke werkgeversbegrip. Van spanning met
het cao-recht is sprake omdat het payrollbedrijf slechts verplicht is een cao toe te
passen wanneer hij zelf aan die cao is gebonden of wanneer zijn onderneming of
activiteit onder de werkingssfeer valt van een algemeen verbindend verklaarde
cao. Daardoor zouden payrollwerknemers geen beroep kunnen doen op de voor
de feitelijke werkgever geldende bedrijfstak-cao en de daarin gemaakte afspraken die
specifiek betrekking hebben op het werken in een onderneming als die van de
feitelijke werkgever (zoals voorzieningen op het gebied van pensioen, kinderopvang
en scholing). Payrollwerknemers zouden dan in eenzelfde positie komen te verkeren
als uitzendkrachten, met dien verstande dat dit niet wordt gerechtvaardigd door het
feit dat de werknemers werkzaam zijn in de ‘eigen’ op allocatie van arbeidskrachten
gerichte onderneming van de contractuele werkgever en een beroep op de Waadi
voor hen veelal geen zin zal hebben. Nu wezen voor schijn gaat bij de kwalificatie van
de arbeidsovereenkomst, zou de rechter door de payrollovereenkomst kunnen
heenkijken bij de kwalificatie van de werkgever omdat het payrollbedrijf geen
zelfstandige en inhoudelijke rol speelt bij de totstandkoming en uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, en plaats daarvan kunnen oordelen dat de payrollwerknemer
in dienst is (gebleven) van de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin hij
de arbeid verricht.
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Ktr. Apeldoorn 7 december 2004, JAR 2005/53 | (6.6.6)
Ktr. Utrecht 29 december 2004, JAR 2004/92 | (6.7.3)
Ktr. Middelburg | (11 oktober 2004 en) 24 januari 2005, Prg. 2005, 58 (6.6.6)
Ktr. Bergen op Zoom 16 februari 2005, JAR 2005/71 | (4.8.4)
Ktr. Sittard-Geleen (vzr.) 9 maart 2005, JAR 2005/93 | (4.8.4)
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Ktr. Sittard-Geleen 17 mei 2005, JAR 2005/143 | (6.6.6)
Ktr. Eindhoven 15 juni 2005, JAR 2005/180 | (6.6.6)
Ktr. Alphen aan den Rijn 5 juli 2005, JAR 2005/254 | (6.6.6)
Ktr. Groningen 14 juli 2005, JAR 2005/181 | (4.8.4)
Ktr. Zwolle 15 november 2005, RAR 2006, 24 | (4.8.4)
Ktr. Zwolle 18 november 2005, LJN: AU6404 | (4.8.4)
Ktr. Hilversum (vzr.) 25 november 2005, JAR 2006/4 | (4.8.4)
Ktr. Gorinchem 21 februari 2006, JAR 2006/72 | (4.8.4)
Ktr. Zwolle 14 maart 2006, JAR 2006/150 | (4.8.4; 6.6.6)
Ktr. Utrecht 15 maart 2006, JAR 2006/80 (Albron) | (5.10.3; 6.7.3)
Ktr. Assen 26 april 2006, RAR 2006, 102 | (4.8.4)
Ktr. Rotterdam 18 juli 2006, LJN: AY4887 | (4.8.4)
Ktr. Alphen aan den Rijn 10 oktober 2006, JAR 2006/269 | (4.8.4)
Ktr. Sneek 10 november 2006, JAR 2007/153 | (4.8.1)
Ktr. Amersfoort 14 februari 2007, JAR 2007/114 (Volker Wessels) | (5.6.4; 6.6.3)
Ktr. Apeldoorn 21 februari 2007, JAR 2007/76 | (4.8.2)
Ktr. Assen 3 april 2007, LJN: BA2380 | (5.5)
Ktr. Roermond 5 april 2007, RAR 2007, 95 | (4.8.4)
Ktr. Haarlem 18 juni 2007, JAR 2007/200 | (4.8.4; 6.6.6)
Ktr. Deventer 19 juni 2007, LJN: BA8243 | (6.6.3)
Ktr. Eindhoven 17 juli 2007, JAR 2007/218 | (4.8.4)
Ktr. Dordrecht 14 september 2007, JAR 2007/255 | (4.8.4)
Ktr. Amsterdam 28 december 2007, JAR 2008/78 | (6.6.6)
Ktr. Sittard-Geleen 13 februari 2008, JAR 2008/157 | (4.5.4)
Ktr. Venlo 20 februari 2008, JOR 2008/92 m.nt. Bartman en JAR 2008/86 | (6.5.4)
Ktr. Gorinchem 5 maart 2008, JAR 2008/97 | (4.8.4)
Ktr. Sneek 21 maart 2008, RAR 2008, 84 | (6.6.6)
Ktr. Almelo 27 juni 2008, JAR 2008/226 | (4.12.2)
Ktr. Utrecht 23 juli 2008, JAR 2008/215 en RAR 2008, 143 | (5.6.3)
Ktr. Dordrecht 11 september 2008, Prg. 2008, 186 | (6.6.6)
Ktr. Groningen 23 september 2008, JAR 2009/82 | (5.9)
Ktr. Rotterdam 26 september 2008, JAR 2008/212 | (5.10.1; 6.7.3)
Ktr. Amersfoort 14 oktober 2008, JAR 2009/3 | (4.8.4)
Ktr. Amsterdam 10 november 2008, JAR 2008/302 (Astron) | (5.6.2)
Ktr. Amsterdam 13 november 2008, LJN: BG5105 | (6.6.6)
Ktr. ’s-Hertogenbosch 11 december 2008, LJN: BJ4648 | (5.6.4)
Ktr. Eindhoven 18 december 2008, LJN: BH0395 | (6.6.6)
Ktr. Leeuwarden 10 februari 2009, LJN: BI9318 | (5.6)
Ktr. Utrecht 4 maart 2009, JAR 2009/98 en JIN 2009/312 m.nt. Zwemmer | (5.10.1; 6.6.3)
Ktr. Deventer 16 maart 2009, LJN BH8942 | (5.6.2)
Ktr. Amersfoort 3 april 2009, JAR 2009/112 | (6.6.5)
Ktr. Heerenveen | (11 februari 2009 en) 8 april 2009, JAR 2009/153 (en LJN: BI9640)
(4.8.4)
Ktr. Utrecht 11 mei 2009, LJN: BJ4005 | (6.6.6)
Ktr. Lelystad 2 juni 2009, LJN: BI9289 | (6.6.6)
Ktr. Amsterdam 7 juli 2009, JAR 2009/290 | (4.12.2)

407

Jurisprudentieregister

Ktr. Bergen op Zoom 22 juli 2009, RAR 2009, 140 | (6.6.6)
Ktr. Utrecht 22 juli 2009, Prg. 2009, 148 | (4.9)
Ktr. Alkmaar 19 augustus 2009, LJN: BJ7063 | (5.6.4)
Ktr. Oost Gelre 12 oktober 2009, JAR 2010/8 | (4.12.2)
Ktr. Delft 15 oktober 2009, BK7581 | (4.8.4)
Ktr. Delft 12 november 2009, LJN: BK7359 | (4.12.2)
Ktr. Groningen, 15 december 2009, JAR 2010/27 | (4.12.2)
Ktr. Amsterdam 22 december 2009, JAR 2010/41 | (4.12.2)
Ktr. Roermond 27 januari 2010, LJN: BL1876 | (6.6.6)
Ktr. Groningen 1 februari 2010, Prg. 2010, 64 | (6.6.6)
Ktr. Arnhem 4 augustus 2010, n.g. (zaaknr. 696788\HA VERZ10-1215\MB/24/
AS) | (6.6.6)
Ktr. Roermond 27 augustus 2010, LJN: BN6766 | (6.6.6)
Ktr. Amsterdam 30 augustus 2010, JAR 2010/237 | (6.6.6)
Ktr. Amersfoort 16 september 2010, RAR 2010, 170 | (6.6.6)
Ktr. Wageningen 8 september 2010, JAR 2010/164 | (4.8.4)
Ktr. Amsterdam 14 december 2010, RAR 2011, 128 | (6.6.6)
Ktr. Sneek 19 januari 2011, JAR 2011/81 m.nt. Zwemmer | (4.12.2)
Ktr. Rotterdam 17 maart 2011, AR 2011/625 | (6.6.3)
Ktr. Assen 22 maart 2011, JAR 2011/99 | (4.8.2)
Ktr. ’s-Hertogenbosch 7 april 2011, LJN: BQ3527 | (6.6.6)
Ktr. Zaandam 6 mei 2010, JAR 2010/156 | (6.6.6)
Ktr. Zaandam 12 mei 2011, LJN: BQ4250 en Prg. 2011, 199 | (6.7.3)
Ktr. Enschede 8 juni 2011, AR 2011/488 en LJN: BQ7863 | (4.8.4)
Ktr. Leeuwarden 16 juni 2011, AR 2011/508 en LJN: BQ8986 | (6.6.6)
Ktr. Eindhoven 23 juni 2011, JAR 2011/196 | (6.6.6)
Ktr. Dordrecht 21 juli 2011, JAR 2011/248 | (2.3.4)
Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 | (5.6.6)
Ktr. Leeuwarden 25 oktober 2011, JAR 2011/304 m.nt. Zwemmer | (4.7; 4.8.1)
Ktr. Wageningen 26 oktober 2011, LJN: BU7570 | (5.9)
Ktr. Heerlen (vzr.) 2 november 2011, LJN: BW8463 en Prg. 2012, 201 | (6.6.6)
Ktr. Alkmaar 5 november 2011, LJN: BU6807 en AR 2011/1011 | (5.6.3)
Ktr. Alkmaar 16 november 2011, AR 2011/1012 | (5.6.3)
Ktr. Amsterdam 29 november 2011, JAR 2012/38 | (5.10.4)
Ktr. Nijmegen 16 december 2011, LJN: BU9045 | (5.9)
Ktr. Assen 17 januari 2012, LJN: BV7391 | (7.3.5)
Ktr. Harderwijk 18 januari 2012, JAR 2012/43 m.nt. Cremers-Hartman | (4.12.3)
Ktr. Heerenveen 18 januari 2012, LJN: BV2617 | (2.3.5)
Ktr. Assen 31 januari 2012, LJN: BV7396 | (4.8.2)
Ktr. Lelystad 8 februari 2012, JAR 2012/100 m.nt. Vegter | (4.12.2)
Ktr. Tilburg 22 februari 2012, LJN: BW4408 | (7.3.5)
Ktr. Heerenveen 11 april 2012, LJN: BW2244 | (6.6.5)
Ktr. Nijmegen 17 april 2012, LJN: BW3233 | (6.6.6)
Ktr. Nijmegen 26 juni 2012, LJN: BW9944 en Prg. 2012, 212 | (6.6.6)
Ktr. Wageningen 6 juli 2012, LJN: BX0577 | (6.6.6)
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Raad van State
ABRvS 31 mei 1991, JAR 1992/55 (Oranjewoud B.V./de Arbeidsvoorzieningsorganisatie) | (4.10.1)
ABRvS 5 maart 2008, LJN: BC5795 | (3.3.1)
ABRvS 16 april 2008, LJN: BC9625 | (3.3.1)
ABRvS 17 december 2008, LJN: BG7195 | (3.3.1)
ABRvS 6 mei 2009, LJN: BI2970 | (3.3.1)
ABRvS 27 januari 2010, AB 2010, 48 | (3.3.1)
ABRvS 17 maart 2010, AB 2010, 182 m.nt. Jansen en LJN: BL7836 | (3.3)
ABRvS 6 april 2011, LJN: BQ0284 | (4.12.2)
ABRvS 4 april 2012, LJN: BW0785 | (3.3.1)
Centrale Raad van Beroep
CRvB 4 oktober 1985, RSV 1986/21 m.nt. E.P. de Jong | (4.11)
CRvB 6 januari 1988, RSV 1988/195 | (4.11)
CRvB 21 juni 1995, RSV 1996/9 | (4.11)
CRvB 16 augustus 1995, RSV 1996/55 | (4.11)
CRvB 11 september 1997, USZ 1997/270 | (4.11)
CRvB, 22 juni 1999, USZ 1999/261 | (4.11)
CRvB 1 juli 1999, USZ 1999/284 | (4.11)
CRvB 12 augustus 1999, RSV 1999/301 | (4.11)
CRvB, 14 oktober 1999, USZ 1999/346 | (4.11)
CRvB, 30 maart 2000, USZ 2000/154 | (4.11)
CRvB, 29 april 2004, USZ 2004/194 | (4.5.4)
CRvB 1 september 2005, LJN: AU2439 | (4.5.1)
Commissie Gelijke Behandeling
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB

7 december 2007, oordeel 2007-210 | (4.8.1)
13 mei 2009, oordeel 2009-38 | (4.8.1)
22 juli 2010, oordeel 2010-113 en 2010-114 | (4.8.1)
26 januari 2012, oordeel 2012-15 en 2012-16 | (4.8.1)
21 mei 2012, oordeel 2012-92 | (4.8.1)

Antillen
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten 8 februari 2011, JAR 2011/65 (Simpson Bay
Resort) | (6.6.3)
Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba 4 november 2011, n.g. (zaaknr.: 50421-H214/
2011 en H214A/2011) (Simpson Bay Resort) | (6.6.3)
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A
Aandelenfusie
Allocatiefunctie
Anciënniteit
Arbeidsbetrekking
Arbeidsomstandighedenwet
– en Arbo-kaderrichtlijn
– detachering
– intra-concern detachering
– uitzending
– werkgeversbegrip
Arbeidsovereenkomst
– bedoelingen partijen
– economisch risico werkgever
– gezagsverhouding
– kwalificatie
– loonelement
– veranderde rol en hoedanigheid werkgever
en werknemer
– werkgever
Arbeidstijdenwet
– detachering
– gezagsverhouding
– intra-concern detachering
– uitzending
– werkgeversbegrip
Arbeidsvoorzieningswet
B
Bedrijfsfusie
Bedrijfssplitsing
Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945
– Bijlage B Ontslagbesluit
– overgang van onderneming
– werkgeversbegrip

5.11; 7.2
4.4; 4.5.2; 4.12.1; 4.9; 5.9;
5.10.2; 5.12; 6.7.1; 8.2
4.8.4; 5.6.1; 6.6.6; 7.2.6;
7.3.11; 8.2
5.5; 5.10.4; 5.11; 8.2
3.2; 3.2.1
2.5.1; 3.2.1
4.10.1
6.7.5
4.8
3.2.1; 3.5
2.3.4
2.3.2
2.3-2.3.4; 4.2; 4.3; 4.5.4
2.3-2.3.4; 2.6
4.12.3
2.3.3; 8.2
2.3.5; 2.6
3.2; 3.2.2
4.10.1
3.2.2
6.7.5
4.8
3.2.2; 3.5
4.2; 4.10.1

7.2
7.3
3.4.4
4.7; 4.9
5.6.1; 7.2.6
3.4.4
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– toepassing bij detachering en payrolling
– toepassing in groepsverhoudingen
C
Cao
Concurrentiebeding

3.4.4; 3.5; 4.9; 4.12.2
3.4.4; 6.6.6

Contracts- en schuldoverneming
Contractsvrijheid en wilsautonomie

4.12; 5.6.3; 8.2
4.10.1; 5.6; 5.7.2; 7.2.4;
7.3.8; 7.3.9
2.4.3; 4.8.4; 7.2
2.2; 2.3; 2.6; 8.2

D
Deelbare en ondeelbare verbintenissen
Derdenbeding
Detachering
– allocatiefunctie
– kwalificatie
– inlenersaansprakelijkheid ex 7:658 BW
– inlenersaansprakelijkheid ex 7:692 BW
– medezeggenschap
– ontslag
– opvolgend werkgeverschap
– overgang van onderneming
– toezicht en leiding

7.3.7
2.4.4; 4.12.3; 8.2
4.9; 4.10; 8.2
4.9
2.3.5; 2.6; 4.10.1; 8.2
4.10.1
4.10.1
4.10.1
4.10.1
4.10.1
5.11
4.10.1

F
Fusie
– aanhangige procedures
– fusievoorstel
– fusie-splitsing joint venture
– samenloop met overgang van onderneming
– vermogensovergang onder algemene titel
– wijziging of ontbinding arbeidsovereenkomst
– wijziging of ontbinding rechtsverhouding
– zekerheid of waarborg schuldeisers
– zekerheid of waarborg werknemers

7.1-7.2.6
7.2.4
7.2.1
7.4
7.2.5; 7.2.6; 7.5; 8.2
7.2.2
7.2.4; 7.2.6
7.2.3
7.2.2
7.2.4

G
Gezagsverhouding
– breder uitlegbare
– ontwikkeling
– bij uitzending
Goed werkgeverschap bij uitzending
Groep
– anciënniteit en ontslagvergoeding
– bestuurdersaansprakelijkheid
– definitie

2.3-2.3.4; 4.3; 4.5.4
2.3.3; 2.3.4
2.3.1; 2.3.2
4.2; 4.3; 4.5.4
4.8.1
2.3.3; 6; 8.2
6.6.6
6.3
6.2
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– intra-concern detachering
– motieven voor groepsvorming
– ontslag
– opvolgend werkgeverschap
– proeftijd
– sociaal plan
Groepsaansprakelijkheid
– 403-verklaring
–
–
–
–

inbreng in natura BV
inbreng in natura NV
onrechtmatige daad
vereenzelviging

I
Informatieverplichting werkgever
Instructiebevoegdheid
Intra-concern detachering
– en aansprakelijkheid
– en overgang van onderneming
– en uitzending
– en werkgeverschap
J
Jaarrekeningsvrijstelling en aansprakelijkheid
Joint venture
K
Kennelijk onredelijk ontslag

2.3.3; 4.7; 6.7; 6.7.1-6.7.5
6.3; 6.7
6.6.6
6.6.6
6.6.6
6.5.3; 6.6.3; 6.6.5
6.4-6.6.6
6.5.1-6.5.8; 6.5.10; 6.5.11;
6.8; 7.4; 8.2
6.5.9; 6.5.11
6.5.9; 6.5.10
6.6; 6.6.4; 6.6.5; 6.7.4; 8.2
6.6; 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3

2.4.2; 2.6; 5.5.2; 7.2.6; 7.3.11
2.3.2
2.3.3; 5.10-5.10.4; 6.7-6.7.5
6.7.4; 6.7.5
5.10-5.10.4
4.7
6.7.2; 6.7.3; 8.2

6.5.1-6.5.8; 6.5.10; 6.5.11;
6.8; 7.4; 8.2
7.3; 7.4

3.4.4; 4.12.2; 5.6.4; 6.5.3;
6.6.6; 7.2.4; 7.3.9; 8.2

M
Managementovereenkomst
Medezeggenschap en toepassing WOR
– detachering
– intra-concern detachering
– fusie
– medeondernemer
– splitsing
– uitzending

4.11
1.6
4.10.1
6.7.5
7.2.6
4.6
7.3.11
4.8

O
Ongelijkheidscompensatie
Onrechtmatige daad in groepsverhoudingen

2.3
6.6; 6.6.4; 6.6.5; 6.7.4; 8.2
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Ontbinding arbeidsovereenkomst

3.4.4; 5.6.4; 6.5.3; 6.5.7;
6.6.6; 6.8; 7.2.4; 7.2.6;
7.3.9; 7.3.11; 8.2
Opvolgend werkgeverschap
4.8.4; 6.6.6
– anciënniteit en ontslagvergoeding
4.8.4; 6.6.6
– bij bedingen proeftijd
4.8.4; 6.6.6
– toepassing ketenregeling
4.8.4; 6.6.6
– toepassing Ragetlieregel
4.8.4; 6.6.6
Overgang van onderneming
5; 7
– aandelenfusie
5.11
– aanhangige procedures
5.6.4
– allocatiefunctie onderneming
5.9; 5.10.2; 5.12; 8.2
– anciënniteit
5.6.1; 7.2.6; 7.3.11
– bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden
5.6.2
– belastingen en premies
5.6.6
– cao
5.6.3
– hoofdelijke aansprakelijkheid
5.7; 5.7.1; 5.7.2; 5.10.4;
7.2.6; 7.3.11
– informatieplicht
5.5.2; 7.2.6
– intra-concern detachering
5.10-5.10.4
– ondernemingsbegrip
5.4; 5.5.3
– overgangsbegrip
5.3
– payrolling
5.11; 8.2
– pensioen
5.6.5; 7.2.6; 7.3.11
– rechten en verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten 5.6
– samenloop met fusie en splitsing
7.2.5; 7.2.6; 7.3.8; 7.3.10;
7.3.11; 8.2
– sociaal plan
5.6.3
– uitzending
5.4; 5.9; 5.10.2; 5.11;
5.12; 8.2
– werkgeversbegrip
5.5; 5.5.5.8-5.11
– werknemersbegrip
5.5; 5.5.1; 5.5.3; 5.8
– Widerspruchsrecht
5.5.3; 5.7.1; 5.10.4; 8.2
P
Payrolling
– allocatiefunctie
– kwalificatie
–
–
–
–
–

loonelement
ontslag
overgang van onderneming
verlicht arbeidsrechtelijk regime ex artikel 7:691 BW
visie STAR

414

4.12-4.13; 8.2
4.12.1
4.12.1; 4.12.2; 4.12.3; 4.13;
8.2
4.12.3
4.12.2
5.11
4.12.1
4.12.2
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Personeels-BV
– en aansprakelijkheid
– en overgang van onderneming
– en uitzending
– en werkgeverschap
Proeftijd

2.3.3; 5.10-5.10.4;
6.7-6.7.5
6.7.4; 6.7.5
5.10-5.10.4
4.7
6.7.2; 6.7.3
3.4.5; 4.8.4; 6.6.6

R
Rechtshandeling en overeenkomst
– derden en derdenbeding
– gelaagde structuur BW – cumulatie, alternativiteit
of exclusiviteit
– informatieverplichting
– totstandkoming – aanbod en aanvaarding
– wilsvertrouwensleer
Reïntegratieverplichtingen werkgever en werknemer
Richtlijnconforme interpretatie

2.4.1
2.4.2
2.4.2
2.4.2
8.2; 8.3
2.5.1; 5.10.4; 5.12

S
Splitsing
– aanhangige procedures
– afsplitsing en zuivere splitsing
– fusie-splitsing joint venture
– gevolgen voor arbeidsovereenkomst
– groepsmaatschappij en 403-verklaring
– medeaansprakelijkheid andere splitsingspartijen
– samenloop met overgang van onderneming
– splitsingsvoorstel
– vergeten vorderingen
– vermogensovergang onder algemene titel
– wijziging of ontbinding arbeidsovereenkomst
– wijziging of ontbinding rechtsverhouding
– zekerheid of waarborg schuldeisers
– zekerheid of waarborg werknemers

7.3-7.3.11
7.3.9
7.3.1; 7.3.2
7.4
7.3.3; 7.3.8
7.4
7.3.7; 7.3.9
7.3.8; 7.3.10; 7.3.11; 7.5; 8.2
7.3.1
7.3.6; 7.3.9
7.3; 7.3.1; 7.3.2
7.3.9; 7.3.11
7.3.5
7.3.4
7.3.9

U
Uitzendovereenkomst
– allocatiefunctie
– anciënniteit en ontslagvergoeding
– gezag
– goed werkgeverschap
– inlenersaansprakelijkheid ex 7:658 BW
– inlenersaansprakelijkheid ex 7:692 BW
– kwalificatie

2.4
2.4.3; 2.4.4; 4.12.3; 6.4; 8.2

4.3-4.8.4; 4.12.1; 8.2
4.4; 4.5.2; 4, 9; 4.12.1
4.8.4; 6.6.6
4.2; 4.3; 4.5.4
4.8.1
4.8.2
4.8.3
2.3.5; 2.6; 4.2; 4.3;
4.5.1-4.5.4; 4.9; 8.2
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–
–
–
–
–

malafide uitzendbureaus
medezeggenschap
ontslag
opvolgend werkgeverschap
overgang van onderneming

– proeftijd
Uitzendrichtlijn

4.8.3
4.8
4.7; 4.9
4.8.4
5.4; 5.9; 5.10.2; 5.11;
5.12; 8.2
4.8.4
4.6

V
Vereenzelviging in groepsverhoudingen

6.6; 6.6.1; 6.6.2; 6.6.3

W
Wilsautonomie en contractsvrijheid
Werkgever in het Europese recht
– sociale politiek en bevordering interne markt
– vrij verkeer werknemers
Werkgever in internationale (grondrechten)verdragen
– directe werking verdragsbepalingen
Wet aanpassing arbeidsduur
– toepassing bij uitzending en detachering
– werkgeversbegrip
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
– belemmeringsverbod
– en intra-concern detachering
Wet arbeid vreemdelingen
– detachering
– intra-concern detachering
– uitzending
– werkgeversbegrip
Wet arbeid en zorg
– toepassing bij uitzending en detachering
– werkgeversbegrip
Wet melding collectief ontslag
– werkgeversbegrip
– toepassing in groepsverhoudingen
– toepassing bij detachering en payrolling
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
– uitzending
– werkgeversbegrip
Wet terbeschikkingstelling arbeidskrachten
Wetsgeschiedenis en wetsinterpretatie
Z
Zorgplicht ex 7:658 lid 4 BW
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2.2
2.5.1
2.5.1
2.5.1
2.5.2
2.5.2
3.5
3.4.2
4.4; 4.6
4.6; 4.10.1; 8.2
4.6; 6.7.5
3.3
4.10.1
6.7.5
4.8; 4.8.3
3.3; 3.3.1
3.4.3
3.5
3.4.3
3.4.5
3.4.5
3.4.5
3.5
3.4.1
4.8
3.4.1
4.2
4.9; 5.10.4; 5.12

4.8.2; 4.10.1; 6.5.3; 6.7.5;
7.3.9; 8.2
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