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Overgang van onderneming 
 

1. Inleiding 

 

Hoewel dit niet noodzakelijk is, brengt een reorganisatie over het algemeen wijzigingen voor 

de werkgelegenheid met zich. Dat kan zich op verschillende manieren voordoen. De 

werkgever kan besluiten een deel van het personeel te ontslaan, omdat hij meent de 

werkzaamheden met minder werknemers te kunnen verrichten. Dat is een louter personele 

reorganisatie. Ook is mogelijk dat hij besluit bepaalde werkzaamheden van de onderneming 

af te stoten, bijvoorbeeld omdat deze werkzaamheden niet of te weinig winstgevend zijn, of 

omdat hij meent dat deze werkzaamheden niet langer tot de “core business” van de 

onderneming behoren. Dat is een reorganisatie van activiteiten. 

 Doet deze laatste vorm van reorganiseren zich voor, dan komen al snel de regels met 

betrekking tot overgang van ondernemingen (de artikelen 7:662 e.v. BW) om de hoek kijken. 

Deze regels bepalen dat zodra een onderneming, een onderdeel daarvan, of een vestiging 

overgaat, de daaraan verbonden werknemers automatisch naar de verkrijger overgaan, met 

behoud van al hun rechten en verplichtingen uit de (collectieve of individuele) 

arbeidsovereenkomst. Bovendien mogen werknemers niet wegens de overgang door de 

vervreemder of de verkrijger worden ontslagen. 

 In dit hoofdstuk wordt de reikwijdte van bovengenoemde regels behandeld. In de 

volgende paragraaf wordt kort het juridisch kader geschetst. Daarna worden de in de 

relevante regels gehanteerde definities verklaard. In de paragrafen 3, 4 en 5 zullen daartoe de 

volgende vragen worden beantwoord: 

 

1. Wanneer is sprake van een “onderneming”? 

2. Wanneer gaat deze “krachtens overeenkomst” over? 

3. Wie worden beschermd, ofwel: wie is “werknemer”? 

 

In paragraaf 6 wordt de ontslagbescherming bij overgang van onderneming behandeld.  

Ten slotte komen in paragraaf 7 enkele medezeggenschapsrechtelijke aspecten aan de orde. 

Het behoud van rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, de kern van de 

regeling, zal in het volgende hoofdstuk (Wijziging van de arbeidsvoorwaarden) uitgebreid 

aan de orde komen. 
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2. Juridisch kader 

 

De regels met betrekking tot overgang van ondernemingen komen uit Europa. Vanaf 1977 is 

de positie van werknemers in geval van overgang van hun onderneming op Europees 

niveau geregeld. Op 14 februari van dat jaar zag Richtlijn 77/189/EEG inzake de onderlinge 

aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 

werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan het licht.1 

Zoals gezegd: kern van de regeling is dat wanneer een onderneming overgaat – en die 

overgang dient ten gevolge van een overeenkomst te geschieden – alle aan de onderneming 

verbonden werknemers met behoud van al hun rechten en verplichtingen uit de 

arbeidsovereenkomst automatisch mee overgaan. 

De cursief weergegeven termen waren in de Richtlijn niet gedefinieerd. Dat leidde tot 

veel nationale procedures en prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EG. De 

overvloedige rechtspraak van het Hof heeft in 1994 geleid tot een ontwerp-richtlijn die het 

uiteindelijk niet heeft gehaald2 en tot Richtlijn 98/50.3 Deze laatste richtlijn bevat 

voornamelijk een codificatie van de rechtspraak van het Hof.4 Zo werden de definities van 

onderneming, overgang en werknemer verduidelijkt, werd een regeling voor 

toepasselijkheid van de regels tijdens insolventie opgenomen en werd bepaald dat ook 

pensioenrechten kunnen overgaan (die waren voorheen van overgang uitgesloten). Louter 

ter rationalisering van de tekst is Richtlijn 77/187 op 12 maart 2001 ingetrokken en 

vervangen door Richtlijn 2001/23. Wanneer ik hierna over “de richtlijn” spreek, wordt op 

deze laatste richtlijn gedoeld. 

De richtlijn uit 1977 is in 1981 gecodificeerd in het BW (art. 7A:1639aa-dd BW – later 

art. 7:662-666 BW) en in de Wet CAO (art. 14a) en de Wet AVV (art. 2a). De richtlijn uit 1998 

                                                      
1 Pb. EG van 5 maart 1977, L 61/26). 
2 Ontwerp-EG-Richtlijn van 8 september 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van 
ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan. Dit ontwerp is op 15 februari 1996 ingetrokken. 
3 Richtlijn van 29 juni 1998 tot wijziging van Richtlijn 77/189/EEG inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan. 
4 Zie over deze richtlijn onder meer J.W. Loman, “Gewijzigde richtlijn overgang van ondernemingen: 
werk aan de winkel voor de wetgever”, ArbeidsRecht 1999/5, 29, M. Holtzer, “De gewijzigde richtlijn 
overgang ondernemingen”, SR 1999, p. 189-195 en nummer 7/8 van SR 2000 dat gewijd is aan deze 
richtlijn. 
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heeft in 2002 geleid tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving. 5 Enkele van deze 

wijzigingen zullen hierna aan de orde komen. Voor twee van de belangrijkste wijzigingen, 

de overgang van pensioenrechten en de arbeidsrechtelijke gevolgen van vernietiging van het 

faillissement, verwijs ik naar de hoofdstukken 5 en 8. Met deze wijzigingen zijn niet alle 

problemen opgelost. Het blijft bij dit onderwerp belangrijk de Europese rechtspraak goed in 

de gaten te houden – die rechtspraak is immers van directe invloed op de Nederlandse 

regelgeving. In de volgende paragrafen wordt daarom veel aandacht aan de uitspraken van 

het Hof van Justitie van de EG besteed. 

 

 

3. Het ondernemingsbegrip  

 

Voor de toepasselijkheid van de regels met betrekking tot overgang van onderneming dient 

sprake te zijn van een onderneming. Kan een geheel van activiteiten, activa, passiva etc. niet 

als onderneming worden gekwalificeerd, dan behoeft de verkrijger van die activiteiten de 

werknemers niet in dienst te nemen. Zou hij daarvoor niettemin kiezen, dan kan hij vrijelijk 

onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden. Het ondernemingsbegrip heeft van alle in de 

richtlijnen gehanteerde begrippen tot verreweg de meeste rechtspraak geleid. De reden 

daarvoor is dat het Hof van Justitie het ondernemingsbegrip zozeer heeft opgerekt, dat het 

voor de nationale rechter zeer moeilijk is te bepalen waar de grens ligt. Ook de nieuwe 

definitie van het ondernemingsbegrip in art. 7:662 BW laat vragen open. 

 Het behandelen van alle uitspraken waarin het ondernemingsbegrip is uitgebreid, 

verfijnd en – in uitzonderlijke gevallen – beperkt, is een ondoenlijke zaak. Aan de hand van 

zeven handvatten zal hieronder worden uiteengezet wanneer sprake is van een 

onderneming.6

 

Handvat 1: Een onderneming kan zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk van aard zijn 

 

Art. lid 1 bepaalt onder c dat de richtlijn van toepassing is op openbare en particuliere 

ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, waarbij het er niet toe doet of zij 

                                                      
5 Zie hierover R.M. Beltzer & M. Holtzer, “Het wetsvoorstel overgang van onderneming: de niet te 
onderschatten invloed van Richtlijn 98/50 EG”, SMA 2001, p. 299-314. 
6 Zie tevens R.M. Beltzer, “Over Finse busmaatschappijen: het ondernemingsbegrip revisited”, ArA 
2002, p. 32-46. 
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een winstoogmerk hebben. Ter codificatie van het arrest Henke van het Hof7 bepaalt de 

slotzin dat een administratieve reorganisatie van overheidsdiensten of de overgang van 

administratieve functies tussen overheidsdiensten geen overgang in de zin van de richtlijn 

bewerkstelligt. Deze uitzondering staat niet in de Nederlandse wet, doch geldt alhier 

evenzeer. In de Henke-zaak was sprake van de vorming van een gemeenschappelijk 

bestuursorgaan door een aantal gemeenten (waaronder de gemeente Schierke), de “Brocken 

Verwaltungsgemeinschaft”. Hiermee gingen publieke taken van de betreffende gemeenten 

over naar deze instelling. Uit de stukken was gebleken dat de reden voor oprichting van het 

lichaam was “het functioneren van de gemeenten te verbeteren.” In de bewoordingen zoals 

die nu in de richtlijn staan, concludeerde het Hof dat dit geen overgang van onderneming 

was; mevrouw Henke, secretaresse bij de gemeente Schierke, was derhalve niet naar de 

Verwaltungsgemeinschaft overgegaan. Met deze uitzondering is de principiële 

toepasselijkheid van de richtlijn op zowel de private als de publieke sector een gegeven. 

Voor de duidelijkheid merk ik hier vast op dat toepasselijkheid op de publieke sector, op 

overheidsorganen, iets anders is dan toepasselijkheid op overheidspersoneel. Dit laatste ziet 

immers op de reikwijdte van de richtlijn ten aanzien van het werknemersbegrip dat de richtlijn 

hanteert. 

 

Handvat 2: Een winstoogmerk is niet vereist om als onderneming te kwalificeren 

 

In de richtlijn staat (in art. 1 lid 1 onder c) dat zij van toepassing is op ondernemingen die een 

economische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk. Charitatieve instellingen, 

zoals een stichting die hulpverlening aan verslaafden verzorgt,8 kan dus evengoed een 

onderneming zijn als een commerciële dienstverlener. 

 

Handvat 3: De rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven is irrelevant voor het 

ondernemingsbegrip 

 

De richtlijn spreekt over overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan. 

Uit deze titel volgt reeds impliciet dat het er niet toe doet of een onderneming 

rechtspersoonlijkheid heeft; noch hoeft zij aan andere voorwaarden ten aanzien van haar 

rechtsvorm te voldoen. Een besloten vennootschap wier volledige activa en passiva worden 
                                                      
7 HvJEG 15 oktober 1996, JAR 1996/254. 
8 Hiervan was sprake in de zaak die leidde tot HvJEG 19 mei 1992, NJ 1992, 476 (Sophie Redmond 
Stichting/Stichting Sigma). 
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overgedragen kan evenzeer een onderneming zijn als de afdeling klantenservice van een 

warenhuis. De termen “onderdeel” en “vestiging” hebben geen zelfstandige juridische 

betekenis; zij zijn geïncorporeerd in het ondernemingsbegrip. 

 

Handvat 4: Externe gerichtheid is geen voorwaarde voor het ondernemingsbegrip 

 

Een onderneming hoeft niet zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer om 

als onderneming in de zin van de richtlijn te kwalificeren. Dit brengt mee dat het 

ondernemingsbegrip van art. 7:662 BW niet gelijk is aan dat van art. 1 lid 1 onder c van de 

Wet op de ondernemingsraden, dat immers wel deze eis stelt. Een puur intern gerichte 

entiteit zoals een bewakingsdienst9 kan net zo goed een onderneming zijn als een extern 

gerichte entiteit, zoals een garagebedrijf. 

 

Handvat 5: Het belang dat de activiteit voor de gehele onderneming vertegenwoordigt doet niet ter 

zake 

 

Een onderneming oefent vaak meerdere activiteiten uit. Een verzekeringsmaatschappij heeft 

als kernactiviteiten het ontwikkelen en verkopen van verzekeringsproducten. Daarnaast 

ontplooit zij andere activiteiten, zoals het ontwikkelen van “employee benefits” voor het 

personeel, het voorzien in lunches voor datzelfde het personeel en het laten bewaken en 

schoonmaken van de kantoorgebouwen. Al deze activiteiten kunnen op zichzelf beschouwd 

een onderneming in de zin van de richtlijn zijn. 

 Dit kwam duidelijk naar voren in de zaak Schmidt.10 Het Hof bepaalde in dit arrest 

dat de schoonmaakactiviteiten bij een bank, uitgeoefend door slechts één werkneemster, een 

onderneming was. De bank probeerde het Hof van het tegendeel te overtuigen door te 

stellen dat het hier slechts bijkomende werkzaamheden betrof, die noch als een hoofdtaak, 

noch als een neventaak van de bank kon worden gezien. Met deze stelling maakte het Hof 

korte metten: zoals het Hof reeds had opgemerkt in zijn arrest Watson Rask uit 1992,11 kan 

de omstandigheid dat de overgedragen werkzaamheid voor de overdragende onderneming 

slechts een nevenwerkzaamheid is zonder noodzakelijk verband met haar statutair doel niet 

tot gevolg hebben dat die overdracht van de werking van de richtlijn is uitgesloten. 

 
                                                      
9 HvJEG 10 december 1998, C-247/96. 
10 HvJEG 14 april 1994, JAR 1994/107. 
11 HvJEG 12 november 1992, JAR 1993/15. 
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Handvat 6: Een onderneming moet duurzaam georganiseerd zijn en een georganiseerd geheel van 

elementen betreffen 

 

Het arrest Rygaard uit 199512 is te beschouwen als het eerste arrest waarin het 

ondernemingsbegrip geen uitbreiding, maar een beperking heeft ondergaan. Op de vraag of 

de overname van twee leerlingen, een werknemer en wat materiaal in het kader van het 

afmaken van een aannemingsopdracht als overgang van een onderneming kan gelden, 

antwoordde het Hof: 

 

“In bovengenoemde rechtspraak13 wordt ervan uitgegaan, dat de overgang betrekking 

heeft op een duurzaam georganiseerde economische entiteit, waarvan de activiteit niet 

tot de uitvoering van een bepaald werk is beperkt. De situatie van een onderneming 

die een van haar opdrachten voor voltooiing aan een andere onderneming overdraagt, 

valt buiten die hypothese. Een dergelijke overdracht kan slechts binnen de 

werkingssfeer van de richtlijn vallen, indien zij gepaard gaat met de overdracht van 

een georganiseerd geheel van elementen waarmee de activiteiten of bepaalde 

activiteiten van de overdragende onderneming duurzaam kunnen worden 

voortgezet.” 

 

De relativering ten opzichte van eerdere uitspraken bestaat hieruit, dat het Hof bepaalde dat 

de overgang betrekking moet hebben op een duurzaam georganiseerde economische entiteit. 

Die duurzaamheid bestaat kennelijk niet indien een onderneming één van haar 

overeenkomsten ter volbrenging van een bepaalde opdracht overdraagt aan een andere 

onderneming. 

Het duurzaamheidsvereiste uit het Rygaard-arrest zal niet voor veel problemen 

zorgen, maar de betekenis van het tevens in dat arrest genoemde vereiste dat sprake is van 

“een georganiseerd geheel van elementen” is niet direct helder. In het arrest Süzen14 

preciseerde het Hof hetgeen het in het arrest Rygaard ten aanzien van dit vereiste had 

bepaald. Süzen maakte schoon in een school op basis van een overeenkomst tussen 

Zehnacker en de school. De school zegde de overeenkomst op, naar aanleiding waarvan 

Zehnacker de arbeidsovereenkomst met Süzen opzegde. Een maand later begon Lehnart aan 

schoonmaakwerkzaamheden in de school. Süzen meende dat haar arbeidsovereenkomst met 

                                                      
12 HvJEG 19 september 1995, NJ 1996, 520.  
13 Het Hof verwees naar eigen eerdere uitspraken. 
14 HvJEG 11 maart 1997, JAR 1997/91. 
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Zehnacker niet was geëindigd, nu er sprake zou zijn van een volgens de richtlijn verboden 

ontslag in verband met de overgang van een onderneming.15 Op de prejudiciële vraag van 

het Duitse Arbeitsgericht of de richtlijn van toepassing is in een situatie waarin een 

opdrachtgever die het schoonmaken van zijn klaslokalen heeft opgedragen aan een 

onderneming, de overeenkomst met deze onderneming opzegt en aan een andere 

onderneming opdraagt, zonder dat er sprake is van overdracht van activa van de oude op de 

nieuwe opdrachtnemer, overwoog het Hof dat het ondernemingsbegrip een georganiseerd 

geheel van personen en elementen betreft waarmee een economische activiteit met een eigen 

doelstelling kan worden uitgeoefend. In het voorliggende geval concludeerde het Hof dat 

van overgang van een onderneming niet gesproken kan worden indien de opdrachtnemer 

niet een qua aantal en deskundigheid wezenlijk deel van het personeel overneemt dat zijn 

voorganger speciaal voor deze schoonmaakopdracht had ingezet, noch activa van betekenis 

van die voorganger op de opdrachtnemer zijn overgegaan.  

Ofwel: is aan één van deze voorwaarden voldaan, dan kan wel sprake zijn van 

overgang van onderneming. Het is en blijft echter aan de rechter te beoordelen wanneer 

sprake is van een “wezenlijk deel” of van “activa van betekenis”. 

  

Handvat 7: Een onderneming verliest haar ondernemingsstatus in de zin van de richtlijn indien zij 

door de overgang haar identiteit zou verliezen 

 

Dit criterium leidt in de praktijk tot de grootste onduidelijkheid. Maatgevend voor 

identiteitsbehoud is (nog steeds) het arrest Spijkers uit 1986.16 Om te kunnen spreken van 

een overgang van een onderneming die haar identiteit behoudt moet volgens het Hof een 

lopend bedrijf zijn overgegaan. Hierbij moet rekening worden gehouden met een aantal 

factoren. Deze factoren worden in vrijwel elk arrest dat het Hof nadien over het 

ondernemingsbegrip heeft gewezen woordelijk herhaald: 

 

• de aard van de betrokken onderneming; 

• of materiële/immateriële activa zijn overgedragen; 

• wat de waarde is van die activa; 

• of vrijwel al het personeel is overgenomen door de verkrijger;  

                                                      
15 In Duitsland is het vaste rechtspraak dat een werknemer in geval van overgang van een 
onderneming de keuze heeft bij de oude werkgever te blijven of bij de verkrijger in dienst te treden. 
Dit is het zogenaamde “Widerspruchsrecht”. 
16 HvJEG 18 maart 1986, NJ 1987, 502. 
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• of de klantenkring is overgedragen; 

• in welke mate de ondernemingsactiviteiten voor en na de overgang met elkaar 

overeenkomen; 

• of die activiteiten zijn onderbroken en zo ja, hoelang die onderbreking heeft geduurd. 

 

Deze factoren zijn volgens het Hof niet limitatief, mogen niet op zichzelf beschouwd worden 

en er bestaat geen vastgestelde rangorde tussen deze factoren. Ze zijn slechts 

richtinggevend. Dit werkt interpretatieverschillen tussen rechters in de hand en zorgt ervoor 

dat nooit op voorhand met zekerheid kan worden gesteld of een onderneming haar 

identiteit behoudt. Zo oordeelde ten aanzien van hetzelfde feitencomplex de Utrechtse 

kantonrechter dat de overgang van een glasverzekeringsportefeuille geen, de Dordrechtse 

kantonrechter dat die wel een overgang van onderneming had bewerkstelligd.17

 In de eerste jaren van het bestaan van Richtlijn 77/187 nam men aan dat ten minste 

materiële activa (de tweede hierboven genoemde factor) moesten zijn overgedragen om van 

een onderneming te kunnen spreken. Die veronderstelling verdween na het arrest Schmidt, 

waarin het Hof opmerkte: 

 

“De omstandigheid dat de overdracht van activa in de rechtspraak van het Hof wordt 

genoemd als één van de criteria waarmee de nationale rechter in het kader van het 

globale onderzoek van een ingewikkelde operatie rekening moet houden om te 

beoordelen of een onderneming daadwerkelijk is overgedragen, mag niet tot de 

conclusie leiden dat er zonder overdracht van activa geen overdracht is. Het doel van 

de richtlijn (…) is het behoud van de rechten van de werknemers en dit kan niet 

afhankelijk zijn van het in aanmerking nemen van één enkele factor die het Hof 

overigens op zich niet doorslaggevend heeft geacht.”18

 

Wanneer de overdracht van materiële activa dan wel doorslaggevend kan zijn, is helderder 

geworden in het arrest over de Finse busmaatschappijen.19 De invulling van de eerste 

hierboven genoemde factor - de aard van de onderneming - bepaalt welk belang moet 

worden gehecht aan de overdracht van materiële activa – die volgens het Hof in het arrest 

Süzen weer wel “van enige betekenis” moeten zijn. Uit de arresten Schmidt en Süzen 

enerzijds en het arrest over de Finse busmaatschappijen anderzijds kan worden afgeleid dat 
                                                      
17 Rb. Utrecht 14 mei 1997, JAR 1997/223 en Rb. Dordrecht 20 augustus 1997, JAR 1997/209. 
18 De Hoge Raad was overigens in zijn uitspraak van 20 februari 1987, NJ 1987, 504 reeds van mening, 
dat een overgang van een onderneming niet noodzakelijkerwijs overdracht van activa meebrengt. 
19 HvJEG 25 januari 2001, JAR 2001/68. 
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het van belang kan zijn of de betreffende activiteit die overgaat wel of niet arbeidsintensief 

is. Een onderneming die arbeidsintensief is kan bestaan zonder materiële activa (arresten 

Schmidt en Süzen). Brengt de aard van de onderneming echter mee dat het aanwezig zijn 

van materiële activa kenmerkend is voor de onderneming, dan kan deze onderneming niet 

haar identiteit behouden indien zij zonder die activa (of in ieder geval een deel daarvan dat 

als “van betekenis” kan worden gekwalificeerd) overgaat. Kon in de arresten Schmidt en 

Süzen sprake zijn van een onderneming die voornamelijk of zelfs alleen uit werknemers 

bestaat, bij de Finse busmaatschappijen waren juist de bussen van essentieel belang. 

 

Geen oogmerkvereiste 

 

Art. 1 van Richtlijn 98/50 bepaalt in het eerste lid onder b dat de richtlijn van toepassing is 

indien sprake is van een overgang “met het oog op voortzetting van een al dan niet 

hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit 

behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan.” Reeds 

eerder20 heb ik betoogd dat de subjectieve bedoeling van partijen er niet toe mag doen, 

aangezien anders de werking van de richtlijn eenvoudig zou zijn te ontgaan. Steun voor deze 

stelling put ik uit de vierde overweging van de considerans bij de richtlijn, waarin staat dat 

met Richtlijn 98/50 beoogd wordt verduidelijking te scheppen ten opzichte van Richtlijn 

77/187. Deze verduidelijking vormt “geen wijziging (…) van de werkingssfeer van Richtlijn 

77/187/EG als uitgelegd door het Hof van Justitie”. Bovendien heeft het Hof nooit gewezen 

op het bestaan van een oogmerkvereiste. Vandaar dat het oogmerkvereiste hierboven als 

“achtste handvat” ontbreekt. 

 

 

4. Overgang “krachtens overeenkomst” 

 

Heeft men vastgesteld dat er een onderneming is, dan dient deze ook over te gaan, alvorens 

men aan bescherming van de werknemer toekomt. Art. 7:663 BW bepaalt, in navolging van 

de richtlijn, dat een onderneming ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing dient over 

te gaan. Tot de wetswijziging van 2002 werd fusie niet genoemd; dit betekende echter niet 

dat de afdeling niet van toepassing was op overgang door middel van fusie. Het Hof van 
                                                      
20 R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector (diss. UvA), Deventer: Kluwer 
2000, p. 21. Zie in gelijke zin P.W. van Straalen 1999, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van 
onderneming (diss. RUG), Deventer: Kluwer 1999, p. 69. 
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Justitie heeft ten aanzien van het overgangsbegrip iets vergelijkbaars gedaan als bij het 

ondernemingsbegrip is gebeurd: het begrip is dermate opgerekt, dat men bij lezing van de  

bepaling de reikwijdte te beperkt zal inschatten. 

Overgang louter als gevolg van transacties met aandelen waarbij geen verandering 

optreedt in de persoon van de werkgever is in ieder geval geen overgang in de zin van art. 

7:662 en de richtlijn. Zoals uit de bespreking van het ondernemingsbegrip is gebleken, gaat 

het om de overdracht van ondernemingsactiviteiten, waarbij gedacht moet worden aan de 

overgang van gebouwen, inventaris, klantenkring, vergunningen, knowhow, goodwill, etc. 

Als voorbeelden van een overeenkomst kunnen worden genoemd een overeenkomst tot 

verkoop, verhuur, verpachting of uitgifte in vruchtgebruik. De wet eist niet een 

overeenkomst die strekt tot overdracht van activa, maar een overeenkomst die strekt tot 

overgang van de onderneming, dat wil zeggen: tot overgang van de 

ondernemingsactiviteiten. Ook uit de feitelijke gang van zaken kan worden geconcludeerd 

dat er wilsovereenstemming bestaat over de overgang van een onderneming of dat besloten 

is dat de onderneming overgaat.21

De eerste uitbreiding die het Hof van Justitie heeft gegeven, vond plaats in 1987, toen 

het Hof bepaalde dat onder “ten gevolge van een overeenkomst” tevens “in het kader van 

een overeenkomst” valt. In casu ging het om de opzegging van een pachtovereenkomst. De 

vraag was of een dergelijke opzegging – een eenzijdige rechtshandeling – ook een overgang 

“ten gevolge van een overeenkomst” kon bewerkstelligen. Het Hof oordeelde dat de 

ontbinding van een pachtovereenkomst, gevolgd door stillegging van de 

ondernemingsactiviteiten, gevolgd door het na enige tijd weer opvatten van de 

ondernemingsactiviteiten (waarbij de identiteit behouden is) ook onder overgang van een 

onderneming ten gevolge van een overeenkomst valt, nu een dergelijke ontbinding slechts 

“in het kader van een overeenkomst” kan geschieden.22  

Die uitkomst was te billijken. Zou men anders oordelen, dan zou het eenvoudig zijn 

van werknemers af te komen, door een onderneming over te dragen aan een lege BV (die 

daarmee de werknemers in dienst zou krijgen), om vervolgens de overeenkomst te 

ontbinden en de onderneming weer terug te krijgen, maar nu zonder de werknemers. Om 

dezelfde reden oordeelde het Hof dat een overgang in twee fasen – A draagt over aan B, A 

                                                      
21 Hof Den Bosch 10 oktober 1990, NJ 1991, 635; Steencentrale Bastings. 
22 HvJEG 17 december 1987, NJ 1989, 674; Ny Molle Kro en HvJ EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423; 
Daddy's Dance Hall 
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ontbindt de overeenkomst met B en draagt over aan C - een overgang ten gevolge van een 

overeenkomst kan bewerkstelligen.23

Verder ging het Hof in het arrest Sophie Redmond Stichting/Stichting Sigma,24 in 

welke casus geen overeenkomst kon worden aangewezen op basis waarvan de overgang kon 

hebben plaatsgevonden, maar het Hof toch concludeerde dat was voldaan aan het vereiste 

dat de overgang ten gevolge van een overeenkomst geschiedt. In deze zaak ging het om een 

subsidieverstrekking van de gemeente Groningen aan de Sophie Redmond Stichting, die 

werd stopgezet en overgeheveld naar de Stichting Sigma. Dat de overheveling een overgang 

in twee fasen bewerkstelligde was niet zozeer het probleem, als wel het feit dat een 

subsidieverstrekking krachtens beschikking plaatsvond en niet krachtens overeenkomst. 

Voor het Hof was voldoende dat de twee gesubsidieerde stichtingen zich bereid hadden 

verklaard actief mee te werken aan de overdracht van de cliënten/patiënten. Het begrip “ten 

gevolge van een overeenkomst” is ten slotte helemaal losgelaten in het arrest Collino en 

Chiappero/Telecom Italia.25 Hier oordeelde het Hof dat ook een wetsbesluit tot privatisering 

van een overheidsdienst onder het begrip “overgang ten gevolge van een overeenkomst” 

valt. 

 De conclusie die uit het bovenstaande kan worden getrokken, is dat het 

overgangsbegrip niet alleen op een overeenkomst, fusie of splitsing ziet, maar tevens op 

iedere (juridisch relevante) handeling die tot overgang leidt: een overeenkomst, een 

opzegging, een beschikking, een rechterlijke uitspraak en een wetsbesluit. Dat partijen niet 

direct met elkaar hebben gecontracteerd is ook geen beletsel. 

  

 

5. De personele werkingssfeer – het werknemersbegrip 

 

De regels omtrent overgang van onderneming beschermen werknemers tegen de gevolgen 

van de overgang. Het is dus van belang vast te stellen wie werknemer is. Daarover zegt de 

richtlijn in art. 2, eerste lid onder d dat onder een werknemer wordt verstaan elke persoon 

die krachtens de nationale arbeidswetgeving bescherming geniet als werknemer. Om te 

onderstrepen dat het aan de lidstaten is te bepalen wie werknemer is en wie niet, bepaalt het 

tweede lid van art. 2 dat de richtlijn geen afbreuk doet aan het nationale recht met betrekking 

                                                      
23 In feite is dan sprake van twee maal een overgang van onderneming. In het arrest Temco was zelfs 
sprake van een overgang in drie fasen. Zie HvJEG 24 januari 2002, JAR 2002/47. 
24 HvJEG 19 mei 1992, NJ 1992, 476. 
25 HvJEG 14 september 2000, JAR 2000/225. 
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tot de definitie van een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. Deze bepaling is de 

codificatie van de lijn die het Hof van Justitie heeft ingezet vanaf het arrest Mikkelsen.26 

Helemaal vrij is de nationale wetgever niet, want het tweede lid van art. 2 bepaalt namelijk 

dat arbeidsovereenkomsten of arbeidsbetrekkingen niet mogen worden uitgesloten op grond 

van het aantal gewerkte uren of te werken uren, de duur van het contract, of het feit dat het 

uitzendbetrekkingen zijn. Deze bepalingen behoeven geen implementatie, aangezien in 

Nederland het aantal gewerkte uren en de duur van het contract er niet toe doen voor het 

antwoord op de vraag of de artikelen 7:662 e.v. BW van toepassing zijn. De vermelding van 

uitzendkrachten kan verwarring wekken. Hiermee wordt niet getornd aan het feit dat in 

Nederland uitzendkrachten in dienst van het uitzendbureau zijn (art. 7:690 BW): gaat de 

onderneming van de inlener over, dan treedt de uitzendkracht daarmee niet in dienst van de 

verkrijger. De bepaling biedt dus slechts bescherming indien het uitzendbureau zelf 

overgaat. 

De Nederlandse wetgever heeft de richtlijn geïmplementeerd in het BW, de Wet CAO 

en de Wet AVV en heeft er daarmee voor gekozen de werkingssfeer van de richtlijn te 

beperken tot personen met een arbeidsovereenkomst in de zin van Titel 10 van Boek 7 BW. 

Ook de statutair directeur wordt derhalve beschermd en kan overgaan naar de verkrijger.27 

Of de statutair directeur er na de overgang aanspraak op kan maken ook bij de verkrijger 

deze functie te vervullen, is dubieus.28 Voor flexibele arbeidskrachten (oproepkrachten, 

thuiswerkers) zal moeten worden vastgesteld of zij bij de vervreemder een 

arbeidsovereenkomst hebben. Zo ja, dan gaan zij ingevolge de artikelen 7:662 e.v. BW mee 

over naar de verkrijger. 

De plaatsing in het BW brengt mee dat ambtenaren niet worden beschermd. Dit is in 

overeenstemming met rechtspraak van het Hof, dat in de zaak Collino en 

Chiappero/Telecom Italia29 stelde dat Italiaanse ambtenaren “die onder een publiek statuut 

vallen”, niet als werknemer worden beschermd: de Italiaanse wetgever noemt hen namelijk 

geen werknemer. In casu ging het om een privatisering. In de zaak Mayeur30 ging het om het 

omgekeerde geval, een deprivatisering. In die situatie was de richtlijn volgens het Hof wel 

van toepassing omdat de personen in kwestie op het moment van overgang nu juist wel 

                                                      
26 HvJEG 11 juli 1985, NJ 1988, 907. 
27 HvJEG 11 juli 1985, NJ 1988, 907. 
28 In bevestigende zin: Rb. Rotterdam 24 april 1997, JAR 1997/118. Zie voor kritiek op deze uitspraak 
J.B. Huizink, “De rondvaart van de statutair directeur”, ArbeidsRecht 1997, 58. 
29 HvJEG 14 september 2000, JAR 2000/225. 
30 HvJEG 26 september 2000, JAR 2000/239. 
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werknemer waren. Deze situatie – de overgang van werknemerschap naar ambtenaarschap – 

is niet in de Nederlandse wetgeving geregeld.31

De hoofdregel is dat personen een arbeidsovereenkomst moeten hebben bij de 

vervreemder wiens onderneming overgaat. Ook werknemers wier arbeidsovereenkomsten al 

zijn opgezegd maar waarvan de opzegtermijn nog loopt, gaan over en zijn dus voor de 

resterende duur van de opzegtermijn in dienst van de verkrijger. Dat brengt mee dat zij voor 

de relatief korte periode dat de arbeidsovereenkomst bij de verkrijger zal duren niettemin bij 

allerlei instanties zullen moeten worden aangemeld (bijvoorbeeld de pensioenuitvoerder).  

De uitzendkracht is reeds genoemd: deze is in dienst bij het uitzendbureau en gaat dus niet 

over indien de onderneming overgaat waar hij feitelijk zijn werkzaamheden verricht – hij is 

dáár immers niet in dienst.32 Een vergelijkbare redenering gaat op voor veel werknemers die 

in een concern werkzaam zijn. Zij zijn vaak in dienst bij de moedermaatschappij of bij een 

personeels-BV – dat heeft allerlei administratieve en juridische voordelen voor het concern - 

maar werken feitelijk bij één of meer dochters. Slechts indien de moeder of personeels-BV 

overgaat, gaan zij mee over naar de verkrijger. Gaat de onderneming waar zij feitelijk 

werken over - wordt bijvoorbeeld een dochter uit het concern gelicht - dan gaan zij niet op 

grond van de artikelen 7:662 e.v. BW mee over, omdat ze niet daar een arbeidsovereenkomst 

hebben. Zij vloeien als het ware terug naar hun eigen werkgever die voor hen ander werk zal 

moeten vinden en hen, bij gebreke daarvan, zal moeten ontslaan. Tot welke schrijnende 

situaties dit kan leiden, illustreert de zaak-Heidemij.33 De gezonde dochtermaatschappijen 

van het Heidemij-concern werden uit het concern gelicht en ondergebracht in Heidemij II. 

De zieke dochtermaatschappijen, alsmede het personeel (dat immers niet in dienst was bij de 

gezonde dochtermaatschappijen) bleven achter in Heidemij dat vervolgens failliet werd 

verklaard. De werknemers konden ten opzichte van Heidemij II geen rechten doen gelden: 

de artikelen 7:662 e.v. BW waren op hen immers niet van toepassing. 

Naast het criterium dat de werknemer ten tijde van de overgang in dienst moet zijn, 

bestaat het criterium uit het arrest Botzen. 34 Het ging hier om de overgang van een 

onderdeel (een stafafdeling) van de onderneming van één rechtspersoon, in welk geval het 

                                                      
31 Zie over deze twee arresten R.M. Beltzer, “De geloste ambtenaar mist de bus”, ArbeidsRecht, 
2000/12, 66. 
32 Een uitzondering geldt indien de overgang van onderneming door middel van een fusie of splitsing 
plaatsvindt. Deze overgangen vinden immers onder algemene titel plaats, hetgeen meebrengt dat niet 
alleen de arbeidsovereenkomsten, maar tevens alle andere overeenkomsten – zoals een 
inleenovereenkomst met een uitzendbureau - overgaan. Zie art. 2:309 en 334a BW. 
33 Pres. Rb. Arnhem 29 oktober 1982, NJ 1982, 619. 
34 HvJEG 7 februari 1985, NJ 1985, 902. 
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eerste criterium geen soelaas biedt: alle werknemers waren immers bij dezelfde werkgever in 

dienst. Voor deze situatie stelde het Hof dat een werknemer slechts kan overgaan indien hij 

feitelijk is aangesteld bij de onderneming die overgaat. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 

Een rechtspersoon annex werkgever handelt in bloemkolen en in tomaten. De werkgever 

besluit de bloemkolenafdeling te verkopen. Vervolgens moet worden bepaald wie feitelijk bij 

de bloemkolenafdeling werken. Is dat vastgesteld, dan gaan deze werknemers op grond van 

de artikelen 7:662 e.v. BW over. 

Het eerste criterium heeft voorrang boven het tweede. Dit brengt mee dat eerst moet 

worden vastgesteld of de werknemer in dienst is bij de werkgever wiens onderneming 

overgaat. Is hij dat niet, dan zal hij niet ingevolge de artikelen 7:662 e.v. BW overgaan, ook al 

werkte hij daar feitelijk wel. Slechts in de situatie dat alle werknemers bij een en dezelfde 

werkgever werken en een onderdeel van de onderneming overgaat, gaat het criterium uit het 

Botzen-arrest gelden: slechts zij die feitelijk bij het betreffende onderdeel werken, gaan over.  

 

 

6. Ontslagbescherming 

 

Het recht van automatische overgang naar de verkrijger met behoud van alle rechten en 

verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst zou illusoir zijn indien de werknemer ter 

gelegenheid van de overgang op eenvoudige wijze zou kunnen worden ontslagen. De 

richtlijn bepaalt daarom in art. 4 lid 1 dat de overgang van een onderneming op zichzelf 

noch voor de vervreemder, noch voor de verkrijger een reden mag vormen bepaalde 

werknemers te ontslaan. Het Hof van Justitie bepaalde in 1988 dat de werknemer die in strijd 

met de richtlijn voor de overgang is ontslagen, geacht moet worden op het moment van 

overgang nog in dienst te zijn.35 Het ontslag wordt geacht vanwege de overgang te zijn 

gegeven wanneer de overgang de enige reden voor het ontslag was. Hierbij moet worden 

gelet op de objectieve omstandigheden waarin het ontslag is gegeven. In casu waren de 

werknemers kort voor de overgang ontslagen en waren zij na de overgang door de verkrijger 

weer in dienst genomen. Op basis van dat arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat een ontslag 

dat alleen door de overgang is ingegeven nietig moet worden geacht. Een werknemer die 

beroep wil doen op de nietigheid van een ontslag dat is gegeven wegens overgang van een 

onderneming, is daarbij volgens de Hoge Raad niet gebonden aan de termijn van zes 

                                                      
35 HvJEG 15 juni 1988, NJ 1990, 247. 
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maanden uit artikel 9 van het BBA.36 Met de introductie in 2002 van art. 7:670 lid 8 BW is 

deze nietigheid in een vernietigbaarheid veranderd. De werknemer heeft ingevolge art. 7:677 

lid 5 BW twee maanden de tijd een beroep te doen op de vernietigingsgrond. 

 De richtlijn bepaalt in hetzelfde lid tevens dat ontslag wegens economische, 

technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid 

meebrengen, niettemin toegestaan zijn. Deze bepaling is niet overgenomen in Nederlandse 

wetgeving, maar aangenomen mag worden dat de wetgever op dit punt niet heeft beoogd af 

te wijken van de richtlijn. Wanneer deze redenen bestaan is niet duidelijk, want het Hof heeft 

er nog geen uitspraak over gedaan.37 Het spreekt voor zich dat hoe dichter het gegeven 

ontslag bij de datum van overgang ligt, des te kritischer men dient te zijn ten aanzien van de 

door de werkgever opgegeven reden voor het ontslag. Een reorganisatieontslag bij de 

vervreemder louter om de onderneming beter verkoopbaar te maken lijkt mij precies het 

ontslag te zijn waarop het ontslagverbod ziet. Een dergelijk reorganisatieontslag is wel door 

te voeren indien dat onafhankelijk van de ophanden zijnde overgang gerechtvaardigd is. 

 

De omgekeerde situatie kan zich ook voordoen. De verkrijger wil alle werknemers 

overnemen, maar de werknemers willen zelf niet mee overgaan. Dit kan voor de verkrijger 

in tijden van krappe arbeidsmarkt of indien de werknemers zeer specialistische functies 

vervullen bezwaarlijk zijn. Werknemers zijn niet verplicht mee over te gaan, aangezien dat in 

strijd komt met het recht op vrije arbeidskeuze (art. 19 Gw.). Indien een onderdeel van de 

onderneming overgaat, of de werknemer binnen een concern werkt, kan het voorkomen dat 

de werknemer liever bij de vervreemder achterblijft. Een recht heeft hij daar echter niet op.38 

Omdat de richtlijn en de daaraan verbonden werknemers als een geheel ziet, eindigt het 

werkgeverschap van de vervreemder automatisch zodra de onderneming overgaat. Een 

ondubbelzinnige weigering van de werknemer mee over te gaan resulteert in het van 

rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst met de vervreemder, zonder dat de 

werknemer daarmee in dienst treedt bij de verkrijger.39. 

 Ten slotte is het bepaalde in art. 4 lid 2 van de richtlijn van belang. Wordt de 

arbeidsovereenkomst verbroken omdat de overgang een aanmerkelijke wijziging van de 

arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer ten gevolge heeft, dan wordt deze 

                                                      
36 HR 29 december 1995, JAR 1996/29. 
37 Ook uitspraken van nationale rechters zijn mij niet bekend. 
38 In tegenstelling tot in Duitsland, waar men een “Widerspruchsrecht” kent. 
39 HvJEG 5 mei 1988, NJ 1989, 712, HvJEG 16 december 1992, JAR 1993/64, HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 
240 en HR 26 mei 2000, JAR 2000/152. 
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arbeidsovereenkomst geacht te zijn verbroken door toedoen van de werkgever. Onder 

werkgever dient zowel de vervreemder als de verkrijger te worden verstaan. Deze 

richtlijnbepaling is geïmplementeerd in art. 7:665 BW. Dat artikel bepaalt dat indien de 

overgang van een onderneming een wijziging (dus niet: een aanmerkelijke wijziging) van de 

omstandigheden ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft en de arbeidsovereenkomst 

daarom wordt ontbonden ingevolge artikel 7:685 BW, zij met het oog op de toepassing van 

lid 8 van dat artikel geldt als ontbonden wegens een reden die voor rekening van de 

werkgever komt. Opmerkelijk is dat art. 7:665 door zich tot de situatie van ontbinding te 

beperken een beperktere reikwijdte heeft dan de richtlijn. 

Bij een voor de werknemer nadelige wijziging van omstandigheden kan gedacht 

worden aan een heel scala van omstandigheden, variërend van het gemis aan reële 

promotiekansen en het moeten afleggen van een grotere reisafstand voor het 

woon/werkverkeer tot een weigering van de verkrijger de overgegane werknemer het oude 

salaris te betalen. De werknemer kan in die gevallen de kantonrechter verzoeken de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:685 BW, waarbij de 

arbeidsovereenkomst “met het oog op de toepassing van lid 8” dus wordt beschouwd “als 

ontbonden wegens een reden welke voor rekening van de werkgever komt”. Wat dit 

betekent voor de door de werkgever aan de werknemer te betalen vergoeding, is niet 

duidelijk. 

 

 

7. Medezeggenschap 

 

De richtlijn schrijft in art. 7 informatieverstrekking aan de werknemers voor. In Nederland 

gold deze plicht tot de invoering van art. 7:665a voor de werkgever alleen ten aanzien van de 

ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Met art. 7:665a is deze lacune 

aangevuld: indien in een onderneming geen ondernemingsraad en geen 

personeelsvertegenwoordiging aanwezig zijn, dient de werkgever zijn werknemers die 

betrokken zijn bij een overgang van onderneming op de hoogte te stellen van 

 

a. het voorgenomen besluit tot overgang; 

b. de voorgenomen datum van de overgang; 

c. de reden van de overgang; 

d. de juridische, economische, en sociale gevolgen van de overgang voor de werknemers, en 
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e. de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen. 

 

Opvallend is dat het artikel niet in de WOR, maar in het BW is opgenomen. Deze plaatsing 

brengt mee dat de geschillenregeling van de WOR (art. 36) niet van toepassing is. 

Overtreding van deze bepaling leidt tot een onrechtmatige daad jegens de werknemers.40

 

Wegens de plaatsing van dit artikel in het BW, is gekozen voor de termen 

“werkgever” en “werknemer” en niet voor de in de WOR gehanteerde termen 

“ondernemer”en “in de onderneming werkzame personen” (waaronder bijvoorbeeld ook 

ingeleende werknemers kunnen vallen). Het bereik van de BW-bepaling is daarmee iets 

kleiner. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de zinsnede “de eigen werknemers die 

betrokken zijn bij de overgang” zo zal moeten worden gelezen dat de informatieplicht zowel 

op de vervreemder als op de verkrijger rust. Beiden dienen dus hun eigen werknemers te 

informeren waarbij ook de werknemers die betrokken zijn bij de overgang, maar niet mee 

overgaan, moeten worden geïnformeerd. 

Zoals dat in het algemeen met informatieverstrekking van de werkgever aan 

werknemers dient te geschieden, is met de term “voorgenomen besluit” onder a en b van art. 

7:665a BW aangesloten bij de terminologie van de WOR. Van belang is derhalve dat de 

kennisgeving als in die bepalingen bedoeld tijdig plaatsvindt - op het tijdstip dat het besluit 

tot overgang niet genomen is en de datum van overgang nog niet vastligt. 

  

                                                      
40 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 5, p. 9. 

 17


	Overgang van onderneming 
	1. Inleiding 
	 
	Handvat 1: Een onderneming kan zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk van aard zijn 
	Handvat 2: Een winstoogmerk is niet vereist om als onderneming te kwalificeren 

	Geen oogmerkvereiste 


