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Wie beschikt over de arbeidsovereenkomst? 
 

Met de beslissing de catering niet langer in eigen hand te houden, maar voortaan over te 
laten aan een andere partij heeft Heineken onbedoeld de pennen in beweging gebracht en 
aanleiding gegeven voor discussie in rechtspraak en literatuur. De inzet is de vraag of 
(binnen een concern) werknemers van rechtswege overgaan met de activiteiten waarnaar zij 
gedetacheerd zijn, ook al is het niet hun formele werkgever die de activiteiten overdraagt.  

Het gaat hier om de volgende situatie. Het Heineken-concern bestaat uit meerdere 
vennootschappen. Een aantal werknemers is in dienst bij een personeelsvennootschap: 
Heineken Nederlands Beheer BV (HNB). De cateringactiviteiten waren ondergebracht in 
Heineken Nederland BV (HN). HNB detacheert de werknemers naar de werkmaatschappijen 
waar zij feitelijk werken. Ten behoeve van de catering werden cateringmedewerkers aldus 
gedetacheerd naar HN. 

Na het besluit de cateringactiviteiten in handen te geven van professionele cateraar 
Albron werd de vraag actueel of de cateringwerknemers van rechtswege zouden overgaan 
met behoud van al hun rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst. Heineken en Albron 
gingen daar niet van uit. De wetsartikelen die regelen dat rechten en plichten uit 
arbeidsovereenkomst van rechtswege overgaan op de verkrijger in geval van een overgang 
van onderneming (7:662 BW e.v. gebaseerd op een EG-richtlijn), zouden niet van toepassing 
zijn, nu HN wel de vervreemder van de cateringactiviteiten was, maar niet de werkgever van 
de betrokken werknemers. Uit de EG-Richtlijn en 7:663 BW valt namelijk af te leiden dat het 
moet gaan om een werkgever die een onderneming of onderdeel daarvan overdraagt. De 
werknemers moeten een arbeidsovereenkomst hebben met de vervreemder van de 
onderneming. Aan dit vereiste van formele binding werd hier niet voldaan.  

Dit standpunt onderbouwden Heineken en Albron met een verwijzing naar de heersende 
opvatting sinds een uitspraak uit 1982, in de zogenaamde Heidemij-zaak.1 In die uitspraak 
werd overwogen: “Ook overigens valt niet goed in te zien hoe art. 1639bb BW (voorganger 
van art. 7:663 BW) op het onderhavige geval van toepassing kan zijn. In de door eiser 
voorgestane opvatting omtrent de toepassing van dat artikel zou namelijk de ene 
vennootschap als onderneming en een andere vennootschap als werkgever in die 
onderneming moeten worden beschouwd. Voor dat geval lijkt art. 1639bb niet geschreven 
omdat de in dat artikel voorkomende woorden ‘werkgever in die onderneming’ een geheel 
vormen.”.  

Een aantal cateringwerknemers kreeg het aanbod in dienst te treden bij Albron. Een 
overgang van rechtswege met behoud van alle rechten zou voor hen echter voordeliger zijn,  
aangezien bij Albron een onaantrekkelijker arbeidsvoorwaardenregime en een andere CAO 
zou gaan gelden. De voorzieningenrechter werd vervolgens aangezocht teneinde Heineken 
te  gebieden de overgang van de cateringwerkzaamheden te behandelen als een overgang 
van onderneming en te verbieden de activiteiten te laten overgaan totdat Albron zou 
bevestigen dat zij de overdracht ook als zodanig zou beschouwen. Deze vorderingen zijn 
afgewezen.2 Daarbij werd overwogen dat tot op heden binnen de rechtspraak voor het 
toepasbaar achten van de artikelen 7:662 e.v. BW een vereiste is dat er een 
arbeidsovereenkomst bestaat tussen de overdragende onderneming en de aldaar werkzame 
werknemer en dat dit ook is neergelegd in artikel 7:663 BW. 

Nadat de cateringactiviteiten waren overgedragen en een aantal werknemers het aanbod 
van Albron had geaccepteerd en daar in dienst waren getreden, is namens de FNV en één 
van de werknemers een bodemprocedure aanhangig gemaakt. In deze procedure werd 
gevorderd voor recht te verklaren dat de overgang van de cateringactiviteiten wel degelijk 
een overgang van onderneming was en dat de gedetacheerde werknemers van rechtswege 
naar Albron over waren gegaan met behoud van alle rechten en plichten. De bodemrechter 
heeft deze vorderingen toegewezen.3  

                                                 
1 NJ 1982, 619. 
2 JAR 2005/63. 
3 JAR 2006/ 



Deze uitspraak is verrassend te noemen. Ten eerste staat zij op gespannen voet met de 
genoemde Heidemij-zaak en uitspraken van het EG-Hof en lagere rechters.4 Hierin werd 
uitgegaan van een formeel werknemersbegrip: de werknemer moet in dienst zijn van de 
onderneming die wordt overgedragen, anders gaat hij niet mee over. Dit begrip staat los van 
het materiële werknemersbegrip uit arresten als Botzen en Memedovic.5 Dat laatste begrip 
speelt een rol indien moet worden vastgesteld welke werknemers behoren bij het over te 
dragen onderdeel van de onderneming, waarbij alle werknemers in dienst zijn van dezelfde 
werkgever annex onderneming – en dus het formele werknemersbegrip geen uitkomst biedt.  

De rechter lijkt in zijn vonnis het materiële werknemersbegrip te hanteren, waar het 
formele aangewezen is. In feite ontkoppelt de kantonrechter de begrippen “werkgever” en 
“vervreemder”, waarbij de laatste een ruimere definitie krijgt dan de eerste. Hij overweegt:  

“De kantonrechter is van oordeel dat, mede gelet op het onder 1.5. bij de feiten 
vastgestelde, (en zonder dat zich voordoet het element van specifiek beoogde en gewenste 
flexibiliteit in de zin van herhaaldelijk kortstondige detacheringen of uitzendingen, zoals bij 
een typische uitzendwerkgever) een werknemer die, zoals hier, geruime tijd (sinds 1985) in 
het kader van een arbeidsverhouding aangewezen, werkzaamheden (catering) bij een 
materiële werkgever, die deel uitmaakt van het concernverband, waarin zich ook de formele 
en verder activiteitenloze werkgever ophoudt en bij welke (materiële) werkgever de 
werknemer is aangesteld in de zin voor het Botzen-arrest of voor het vervullen van zijn taak 
is tewerkgesteld in de zin van het d’Urso-arrest, heeft verricht, welke werkzaamheden aan 
een andere werkgever (verkrijger) worden overgedragen, zich kan beroepen op de door de 
Richtlijn wegens overgang van onderneming beoogde bescherming van de werknemer door 
die Richtlijn en dat in zoverre sprake is van een overgang van onderneming als bedoeld in 
art. 3 van de Richtlijn 23/2001 EG”.  

De kantonrechter stelt dat het Botzen-arrest eveneens ziet op een situatie in 
concernverband en past vervolgens de overwegingen uit dit arrest toe in de onderhavige 
situatie. Daarbij wordt echter uit het oog verloren dat bij Botzen de werkgever en de 
vervreemder dezelfde rechtspersoon was. Aan de uitleg van de kantonrechter kleven voorts 
principiëlere bezwaren. Een ontkoppeling tussen werkgever (HNB) en vervreemder (HN) in 
art. 7:663 BW verhoudt zich zeer matig tot andere onderdelen van het arbeidsrecht. Te 
wijzen is op de uitzendconstructie waar de wetgever een duidelijke keuze heeft gemaakt 
voor werkgeverschap van het uitzendbureau, ook al heeft deze werkgever feitelijk weinig te 
zeggen over wat zijn uitgezonden werknemers doen – daarvoor staat hij te veel op afstand. 

De kantonrechter houdt de uitzendrelatie erbuiten door (impliciet) te wijzen op het feit dat, 
in tegenstelling tot bij de moeder/dochterrelatie zoals hier, geen exclusieve relatie bestaat 
tussen uitzendbureau en inlener: daar dienen vervreemder en werkgever dus wel te worden 
gekoppeld, met als gevolg dat indien de onderneming van de inlener annex vervreemder 
overgaat, de uitzendkrachten niet mee overgaan, maar terugvloeien naar hun werkgever, het 
uitzendbureau. Bezwaar is dat dit element van exclusiviteit blijkbaar in art. 7:663 BW – 
althans, de lezing van dat artikel door de kantonrechter – moet worden gelezen. Maar hoe 
stellen we die exclusiviteit vast? Ook bij permanente detachering weigert de rechtspraak 
vooralsnog aan te nemen dat door tijdsverloop een voor het arbeidsrecht relevante relatie 
met de inlener ontstaat (afgezien van enkele uitzonderingen als art. 7:658 lid 4 BW). Zou 
deze inlener dan wel de niet met hem gesloten arbeidsovereenkomst kunnen overdragen? 
Van belang zijn hier uitspraken van de Centrale Raad van Beroep uit 2001 en 2002 6 waarin 
is bepaald dat de permanent gedetacheerde ambtenaar niet zijn ambtenarenstatus verliest. 
Voor de Hoge Raad is te wijzen op de zaak ABN Amro/Mahli7, waarin is bevestigd dat de 
eigen werkgever uiteindelijk degene is die beschikt over de arbeidsrelatie. De inlener vermag 
dat niet. Deze opvatting, die erop neerkomt dat de werkgever degene is die beschikt en die 
aansprakelijk is, verhoudt zich lastig met de gedachte dat binnen concerns de 

                                                 
4 Vgl. JAR 2000/31 en JAR 2000/143. 
5 NJ 1985, 902 en JAR 2005/67. 
6 TAR 2002, 77 en TAR 2002, 89. 
7 JAR 2002/100. 



dochtermaatschappij niet met haar gesloten arbeidsovereenkomsten zou mogen overdragen 
door wat in feite een oprekking van art. 7:663 BW is. Ten slotte: stel dat de werknemer 
weigert mee over te gaan, is hij dan ook, zoals vaste rechtspraak is, van rechtswege zijn 
baan kwijt? Men bedenke dat hij bij de moeder in dienst is en niet bij de overgedragen 
onderneming. 

Tot slot bestaat een probleem met het ondernemingsbegrip, zoals dat vanaf het arrest 
Spijkers8 is vormgegeven. De vraag is of de onderneming haar identiteit heeft behouden. 
Daartoe dienen ofwel materiële activa van betekenis te worden overgenomen, ofwel een 
wezenlijk deel van het personeel dat speciaal voor deze taak was ingezet in dienst te worden 
genomen. Welke van de twee het belangrijkste is, hangt af van de aard van de 
onderneming.9 Het gaat hier om de overgang van een cateringactiviteit, voor welke activiteit 
volgens het EG-Hof van Justitie “heel wat uitrusting” noodzakelijk is (zie het arrest 
Sodexho10). De vraag is of Albron materiële activa van betekenis heeft overgenomen. Zo 
niet, dan is dat een belangrijke aanwijzing dat geen overgang van onderneming heeft 
plaatsgevonden. De rechter laat dit aspect geheel buiten beschouwing. Daarnaast is in het 
geheel niet ingegaan op de stellingen omtrent de toepasselijkheid van de (algemeen 
verbindend verklaarde) CAO van Albron na de overgang, het feit dat de pensioenregeling 
van Heineken niet overgaat, dat aan de werknemers een compensatie is betaald en dat er 
aanleiding is het betaalde loon te matigen. Dat lijkt ons een motiveringsgebrek. 
 Één zwaluw maakt geen zomer. De reden dat wij deze uitspraak niettemin 
behandelen, is dat naar onze mening de kantonrechter al te zeer voor wetgever heeft 
gespeeld. Dat is in het algemeen niet per se een bezwaar; er zijn tal van voorbeelden te 
vinden waar de rechter door de wetgever gecreëerde lacunes opvult. Over hoe hij dat 
vervolgens doet, valt altijd te twisten. Ons bezwaar zit in een combinatie van feiten, waarvan 
de belangrijkste is dat de uitspraak een aantal leerstukken met voeten treedt en grote 
gevolgen heeft voor de praktijk. Zo doorkruist de kantonrechter het principe van 
rechtspersoonlijkheid van de verschillende vennootschappen binnen een concern, iets wat 
normaliter louter geschiedt in aperte misbruiksituaties, waarvan hier geen sprake was. 
Internationaal lopen wij hiermee uit de pas. Daarnaast is het de vraag - voor ons een 
retorische - of de kantonrechter de relevante EU-richtlijn op juiste wijze uitlegt. Het vragen 
van een prejudiciële beslissing was zo gek nog niet geweest - daar was zelfs om gevraagd. 

                                                 
8 NJ 1987, 502. 
9 Zie o.a. arresten Finse Busmaatschappijen (JAR 2001/68), Sodexho (JAR 2003/298) en Process 
House (JAR 2005/106). 
10 HvJEG 20 november 2003, JAR 2003/98. 


