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Botsende en nawerkende CAO-bepalingen 
 

HR 10 januari 2003, JAR 2003/38 (Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet) 

 

1  De feiten 

 

Werknemer Te Riet was op 1 maart 1979 in dienst getreden bij de Hoogovens Groep BV 

(verder: Hoogovens). Hij was daar verpleegkundige in de verbandkamer. Deze 

verbandkamer werd op 1 oktober 1995 overgedragen aan het Rode Kruis Ziekenhuis te 

Beverwijk. Tot dat moment werd op Te Riet als lid van de CAO-sluitende vakbond (dus: 

conform art. 9 lid 1 Wet CAO) CAO-1 van de Sociale Eenheid IJmuiden (verder: de 

Hoogovens-CAO) toegepast. Deze CAO had een looptijd van 1 april 1995 tot 31 maart 1997 

en was dus in werking op het moment van de overdracht van de verbandkamer. In confesso 

was dat deze overdracht een overgang van onderneming als bedoeld in de artikelen 7:662 

e.v. BW, 14a Wet CAO en 2a Wet AVV had bewerkstelligd. Op het Rode Kruis Ziekenhuis 

was ten tijde van de overgang de Ziekenhuis-CAO van toepassing, welke CAO het 

ziekenhuis – conform het voorschrift van de CAO - vanaf de overgang op de werknemer had 

toegepast. Een daaropvolgende Ziekenhuis-CAO werd afgesloten op 15 augustus 1996 en 

deze trad met terugwerkende kracht tot 1 april 1996 in werking. Op 3 mei 1997 werd deze 

CAO algemeen verbindend verklaard. Te Riet was geen lid van een vakbond die deze CAO 

had gesloten, noch had hij ingestemd met toepasselijkheid van deze CAO op zijn 

arbeidsovereenkomst. 

 Uit de eisen van Te Riet blijkt dat hij conform de Hoogovens-CAO een hoger loon 

ontving dan hij zou krijgen indien de Ziekenhuis-CAO onverkort op hem van toepassing zou 

zijn (van welke situatie het Rode Kruis Ziekenhuis uitging);1 bovendien kende de 

Hoogovens-CAO een 33,6-urige werkweek voor de werknemer, waar de Ziekenhuis-CAO 

uitging van een 36-urige werkweek. Ter compensatie van het verschil tussen de 

arbeidsvoorwaardenpakketten van Hoogovens en het Rode Kruis Ziekenhuis had 

Hoogovens conform een met de vakbonden gesloten sociaal plan vlak na de overgang aan de 

werknemer een bedrag van ƒ 65.000,= betaald. Het heeft Te Riet niet over de streep 

getrokken in te stemmen met toepasselijkheid van de Ziekenhuis-CAO op zijn 

arbeidsovereenkomst. 

                                                      
1 De Rechtbank Haarlem deelde mij mede dat het loon van de werknemer bijna het dubbele was van 
het loon dat hij conform de Ziekenhuis-CAO zou ontvangen. 



 

 

2 De procedure tot de Hoge Raad 

 

Te Riet vorderde op 29 maart 1996 voor de kantonrechter te Haarlem betaling van het 

verschil tussen het salaris dat hem ingevolge de Hoogovens-CAO zou toekomen en het hem 

betaalde volgens de Ziekenhuis-CAO. Voorts eiste hij dat hij niet 36 uur, maar maximaal 33,6 

uur per week te werk zou worden gesteld – en dat hij extra loon zou ontvangen over de uren 

dat hij niettemin meer dan 33,6 uur had gewerkt. Ten slotte vorderde hij een verklaring voor 

recht dat het Rode Kruis Ziekenhuis gebonden is aan de rechten en verplichtingen die volgen 

uit zijn arbeidsovereenkomst met Hoogovens. Kortom: Te Riet wees de toepasselijkheid van 

de Ziekenhuis-CAO op zijn arbeidsovereenkomst af. De kantonrechter wees de vorderingen 

maar zeer ten dele toe. In hoger beroep wees de Rechtbank Haarlem echter de meeste 

vorderingen toe.2 Hij verklaarde voor recht dat het ziekenhuis tot 3 mei 1997 (de datum 

waarop Ziekenhuis-CAO algemeen verbindend werd verklaard) en zolang de 

arbeidsovereenkomst tussen partijen zou voortduren, telkens vanaf de datum waarop de 

geldende Ziekenhuis-CAO expireert tot de datum waarop de volgende algemeen 

verbindend zou worden verklaard, gebonden is aan de rechten en plichten die volgen uit de 

arbeidsovereenkomst van Te Riet met Hoogovens. Dit vloeit voort uit het feit dat de rechten 

en verplichtingen conform art. 7:663 BW jo. art. 14a Wet CAO uit die arbeidsovereenkomst 

van rechtswege op het ziekenhuis zijn overgegaan en Te Riet niet gebonden was geworden 

aan de Ziekenhuis-CAO. Slechts gedurende de tijd dat de Ziekenhuis-CAO algemeen 

verbindend was verklaard, zouden de bepalingen van die CAO voorgaan op die van zijn 

arbeidsovereenkomst met Hoogovens (voor zover de laatste met de eerste strijdig zouden 

zijn). Voorts oordeelde de rechtbank dat het Rode Kruis Ziekenhuis Te Riet buiten de 

periodes van algemeenverbindendverklaring van de Ziekenhuis-CAO moest tewerkstellen 

en belonen conform de Hoogovens-CAO zoals deze tot 31 maart 1997 gold (de datum 

waarop deze CAO afliep). Kort samengevat overwoog de rechtbank daartoe: 

 

1. Algemeen aanvaard is dat bepalingen van een CAO die betrekking hebben op de inhoud 

van de individuele arbeidsovereenkomst in die individuele arbeidsovereenkomst door- en 

                                                      
2 De werknemer had inmiddels zijn vorderingen aangepast in verband met de 
algemeenverbindendverklaring van de bepalingen van de Ziekenhuis-CAO: de bepalingen van deze 
CAO zouden immers in ieder geval gedurende de periode van algemeenverbindendverklaring op 
hem van toepassing zijn. 



nawerken,3 totdat daarin krachtens nadere overeenkomsten, hetzij collectief, hetzij 

individueel, wijziging is gebracht, of ten gevolge van een algemeenverbindendverklaring 

van bepalingen uit een andere CAO de inhoud van de individuele arbeidsovereenkomst 

(deels) ter zijde is geschoven. 

2. Nu de werknemer niet is aangesloten bij een partij bij de Ziekenhuis-CAO en niet heeft 

ingestemd met toepassing van deze CAO op zijn arbeidsovereenkomst met het Rode Kruis 

Ziekenhuis, is deze CAO niet van toepassing geworden op de arbeidsovereenkomst tussen 

hem en het Rode Kruis Ziekenhuis. Dat betekent dat ook na 15 augustus 1996 de 

arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en het Ziekenhuis ongewijzigd is voortgezet, ook 

na het verstrijken van de geldingsduur van de Hoogovens-CAO per 31 maart 1997. 

3. Art. 14a van de Wet op CAO kan aan dit een en ander niet afdoen, evenmin als art. 3 lid 2 

van Richtlijn nr. 77/187/EEG van 14 februari 1977 inzake het behoud van de rechten van de 

werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (hierna: 

de richtlijn).4 

4. Gedurende de periode van algemeenverbindendverklaring zijn de desbetreffende 

bepalingen van de Ziekenhuis-CAO van toepassing op de arbeidsovereenkomst van de 

werknemer met het Rode Kruis Ziekenhuis. De van zijn individuele arbeidsovereenkomst 

deel uitmakende bepalingen uit de Hoogovens-CAO worden voor de duur van de 

algemeenverbindendverklaring opzijgezet voorzover zij met de algemeen verbindend 

verklaarde bepalingen van de Ziekenhuis-CAO onverenigbaar zijn. Na het verstrijken van de 

duur van de algemeenverbindendverklaring herleeft echter de voordien bestaande inhoud 

van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en het Rode Kruis Ziekenhuis. 5

 

3 De Hoge Raad 

 

In cassatie klaagde het Rode Kruis Ziekenhuis over dit laatste oordeel van de rechtbank: 

volgens het ziekenhuis zou de gebondenheid aan de bepalingen van de Hoogovens-CAO in 

ieder geval zijn afgelopen op 3 mei 1997 – de datum van algemeenverbindendverklaring van 

de Ziekenhuis-CAO – zonder dat daarna de oude arbeidsovereenkomst op basis van de 

Hoogovens-CAO zou herleven, als het al niet zo zou zijn dat die gebondenheid eerder zou 

zijn afgelopen, te weten op 15 augustus 1996 (de datum waarop de Ziekenhuis-CAO was 

                                                      
3 Uiteraard: indien en voorzover de werknemer aan de betreffende CAO gebonden is. 
4 Deze richtlijn is inmiddels vervangen door Richtlijn 2001/23. In deze richtlijn is de betreffende 
materie geregeld in het derde lid van artikel 3. 
5 Zie rechtsoverwegingen 5.3-5.14 van het tussenvonnis van de rechtbank van 14 maart 2000. 



afgesloten) of op 1 april 1997 (de datum waarop de Hoogovens-CAO was afgelopen). Het 

ziekenhuis stelde dus dat de bepalingen van de Hoogovens-CAO door deze voorvallen niet 

meer konden nawerken. Het ziekenhuis klaagde bovendien dat de rechtbank had miskend 

dat algemeen verbindend verklaarde bepalingen zoals die van de Ziekenhuis-CAO – in ieder 

geval in deze omstandigheden – nawerking hebben. Wat dit laatste punt betreft: 

gegrondbevinding van deze klacht zou een belangrijke inbreuk betekenen op het door de 

Hoge Raad geformuleerde uitgangspunt dat algemeen verbindend verklaarde bepalingen 

juist niet nawerken.6 De Hoge Raad wenste niet ‘om’ te gaan en beargumenteerde die keuze 

door te wijzen op het verschil tussen binding aan de CAO door lidmaatschap en binding 

door algemeenverbindendverklaring. 

 

“De door de Hoge Raad aanvaarde regel dat, wanneer zowel de werkgever als de 

werknemer op grond van art. 9 lid 1 Wet CAO aan de CAO gebonden zijn, de bepalingen 

daarvan omtrent arbeidsvoorwaarden deel gaan uitmaken van de tussen hen bestaande 

arbeidsovereenkomst, vindt zijn grond in het systeem van de Wet CAO, in het bijzonder 

de artikelen 1, 9, 12, 13 en 14. De gebondenheid aan de CAO wordt door de wet 

gebaseerd op de hoedanigheid van partij bij de CAO onderscheidenlijk het lidmaatschap 

van een vereniging die partij bij de CAO is, en het naar de inhoud van de CAO bij die 

CAO betrokken zijn. Het strookt hiermee om te aanvaarden dat de doorwerking van 

CAO-bepalingen die plaatsvindt wanneer zowel de werkgever als de werknemer aan de 

CAO gebonden zijn, voortduurt na het einde van de periode waarvoor de CAO is 

aangegaan (vgl. HR 19 juni 1987, NJ 1988, 70). De Wet AVV voorziet in verbindendheid 

van de verbindend verklaarde bepalingen op grond van een overheidsmaatregel 

gedurende een welomschreven, beperkte periode. Zo kan aan verbindendverklaring 

geen terugwerkende kracht worden toegekend (zie art. 2 lid 3) en gelden - behoudens 

een beperkte uitzondering – voor de lengte van de periode van verbindendheid strikte 

bepalingen (art. 2 lid 2; zie ook art. 6). Het is met dit stelsel niet te verenigen om door een 

extensieve interpretatie van de wet de geldingsduur van de betreffende CAO-bepalingen 

voorbij die periode te verlengen op de enkele grond dat deze tijdens de periode van 

verbindendheid deel uitmaakten van de arbeidsovereenkomsten waarvoor de 

verbindendverklaring gold. In de toelichting op het onderdeel wordt voorts gewezen op 

praktische problemen die voor werkgevers kunnen ontstaan, wanneer na het einde van 

de periode waarvoor de betreffende CAO-bepalingen algemeen verbindend zijn 

verklaard, weer andere arbeidsvoorwaarden gaan gelden. Het gaat daarbij kennelijk om 

werknemers die niet voldoen aan de vereisten van art. 9 e.v. Wet CAO en die niet 

                                                      
6 Zie HR 18 januari 1980, NJ 1980, 348 (Hop/Hom). 



wensen in te stemmen met van toepassing verklaren van de betreffende CAO-bepalingen 

op hun arbeidsovereenkomst. De Wet AVV geeft evenwel geen ruimte voor een 

doorbreking van het erin vervatte stelsel op grond van de door dit betoog gewenste 

belangenafweging.” 

 

Voorts bevestigde de Hoge Raad het oordeel van de Rechtbank Haarlem omtrent de werking 

van art. 14a Wet CAO en hij voegde daar aan toe dat de richtlijn in art. 3 lid 3 weliswaar 

aangeeft wanneer de gebondenheid van de verkrijger aan de CAO-bepalingen van de 

vervreemder eindigt – namelijk indien de CAO van de vervreemder afloopt of de verkrijger 

gebonden wordt aan een nieuwe CAO – maar dat het antwoord op de vraag welke gevolgen 

dit heeft voor de individuele arbeidsovereenkomst van de overgenomen werknemer moet 

worden beantwoord aan de hand van de nationale wetgeving. In casu waren deze gevolgen 

door de rechtbank op juiste wijze weergegeven. De door- en nawerking van CAO-

bepalingen kunnen dus de eindigingsgronden van art. 14a Wet CAO doorkruisen. 

 

 

4 Annotatie 

 

Dit arrest is om twee redenen van belang. Ten eerste heeft de Hoge Raad, ondanks vele (ook 

recente) vermaningen uit de literatuur,7 vastgehouden aan het principe dat algemeen 

verbindend verklaarde CAO-bepalingen niet nawerken. Dat was weliswaar reeds in 1980 in 

het arrest Hop/Hom8 uitdrukkelijk bepaald, maar nadien heeft de Hoge Raad niettemin in 

twee gevallen uitzonderingen op het principe toegelaten, en wel in de situatie die in de 

literatuur is omschreven als die van de “verkregen rechten” (het ging in casu om de 

doorbetaling van een overwerkvergoeding in de periode, gelegen tussen 

algemeenverbindendverklaringen)9 en ten aanzien van de werknemer die gedurende de 

periode van algemeenverbindendverklaring ziek wordt dan wel al ziek was op het tijdstip 

van de algemeenverbindendverklaring en dan een op basis van een algemeen verbindend 

verklaarde CAO-bepaling recht op loonsuppletie behoudt.10 In geval van “botsende CAO’s” 

                                                      
7 Zie bijvoorbeeld M.G. Rood, “Nog geen nawerking van via avv geldende CAO-bepalingen”, TVVS 
1994, p. 132, G.C. Boot, “Hoge Raad Beenen/Vanduho: nawerking toegekend aan de algemeen 
verbindend verklaring?”, SR 1994, p. 199 en E. Verhulp, “Nawerking: het volle pond graag!”, 
ArbeidsRecht 2002/10, 52.  
8 HR 18 januari 1980, NJ 1980, 348. 
9 HR 2 april 1993, JAR 1993, 100 (Bongers/KSB). 
10 HR 28 januari 1994, NJ 1994, 420 (Beenen/Vanduho) en HR 7 juni 2002, JAR 2002/154 (Luitjens/JB 
Groothandel in vlees). 



na overgang van onderneming is een uitzondering blijkbaar niet op haar plaats. Het gevolg 

hiervan is dat de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de Ziekenhuis-CAO niet 

nawerkten ten aanzien van de arbeidsovereenkomst van Te Riet - hij was immers geen lid 

van de CAO-sluitende vakbond en ook anderszins had hij niet ingestemd met 

toepasselijkheid van deze CAO op zijn arbeidsovereenkomst. Conform de hoofdregel golden 

voor hem de bepalingen zoals die vóór de periode van algemeenverbindendverklaring 

golden. Door de werking van art. 9 jo. 14a Wet CAO waren dat de bepalingen van de 

Hoogovens-CAO die vóór de overgang in de arbeidsovereenkomst van Te Riet waren 

geïncorporeerd. 

Ten tweede – en in mijn optiek voor de rechtsvorming belangrijker - blijkt dat de 

juridische redenering in het in 1996 door de Rechtbank Amsterdam gewezen (en zeer 

gedegen) vonnis inzake botsende CAO’s nu door de Hoge Raad is overgenomen.11 Een 

vergelijking met de conclusie van A-G Verkade leert dat de Hoge Raad met relatief weinig 

woorden de conclusie uit dat vonnis ondersteunt. De A-G put rijkelijk uit de literatuur over 

de problematiek met betrekking tot botsende CAO’s, die vooral na de uitspraak van de 

Rechtbank Amsterdam tot stand is gekomen. Enerzijds komt in die literatuur naar voren dat 

de werknemer de krenten uit de pap van twee CAO’s zou kunnen claimen en de 

verkrijgende werkgever tot in lengte van dagen zou worden opgescheept met de oude 

arbeidsvoorwaarden van de vervreemdende werkgever – hem zouden te weinig 

mogelijkheden ten dienste staan de overgenomen werknemers definitief onder zijn eigen 

arbeidsvoorwaardenpakket te brengen.12 Anderzijds heeft de uitspraak van de Rechtbank 

Amsterdam veel lof geoogst, omdat zij getuigt van een scherpzinnig en zeer consequente 

redenering.13 Omdat het ingewikkelde materie betreft waardoor de gevolgen die uit de 

uitspraak van de Hoge Raad voortvloeien niet direct zichtbaar zijn, is het verhelderend de 

                                                      
11 Rb. Amsterdam 18 september 1996, JAR 1996/228 (KLM/Van Staveren). Zie voor een bespreking 
van dit vonnis onder meer M.M. Olbers, rubriek Rechtspraak, bespreking van Rb. Amsterdam 18 
september 1996, JAR 1996/228, SMA 1997, p. 306-314, T.S. Pieters, “Botsende CAO’s bij overgang van 
onderneming”,  ArbeidsRecht 1997/2, 9, A.A. de Jong, “Botsende CAO’s bij overgang van onderneming 
(2)”, ArbeidsRecht 1997/4, 31 en L.A.J. Schut, “CAO-recht langs lijnen der geleidelijkheid””, SMA 1998, 
p. 222-225. 
12 Zie naast de literatuurverwijzingen in de vorige noot: A.M. Luttmer-Kat, “Collectieve 
arbeidsvoorwaarden en overgang van onderneming”, SR 1997, p. 281-284, R. v. d. Water, “Collectieve 
arbeidsvoorwaarden en overgang van onderneming, Een reactie”, met naschrift A.M. Luttmer-Kat, SR 
1998, p. 59-60, A.M. Luttmer-Kat, “Botsende collectieve arbeidsvoorwaarden na overgang van 
onderneming: een blik over de grenzen”, SR 1998, p. 290-294. 
13 De uitspraak werd ter gelegenheid van de viering van eerste lustrum van de JAR in 1997 
uitgeroepen tot best gemotiveerde uitspraak (al was zij niet ‘perfect’: zie M.M. Olbers, rubriek 
Rechtspraak, bespreking van Rb. Amsterdam 18 september 1996, JAR 1996/228, SMA 1997, p. 306-
314). 



problematiek van botsende CAO’s aan de hand van een aantal scenario’s te verduidelijken. 

Daartoe is het eerst van belang het juridisch kader te schetsen. 

 

 

Juridisch kader 

 

Het derde lid van art. 3 van Richtlijn 2001/23 bepaalt dat na de overgang van een 

onderneming de verkrijger de in een collectieve overeenkomst14 vastgelegde 

arbeidsvoorwaarden in dezelfde mate moet handhaven als deze voorwaarden in deze 

overeenkomst waren vastgelegd voor de vervreemder. De verkrijger wordt hiermee niet zelf 

partij bij de collectieve overeenkomst. De handhavingsplicht geldt tot het tijdstip waarop de 

collectieve overeenkomst wordt beëindigd of afloopt, of waarop een andere collectieve 

overeenkomst in werking treedt of wordt toegepast. De lidstaten mogen het tijdvak waarin 

de arbeidsvoorwaarden moeten worden gehandhaafd beperken, mits dit tijdvak niet korter 

wordt dan een jaar. Tot dat moment mag de verkrijger echter geen van de collectieve 

overeenkomst afwijkende arbeidsvoorwaarden overeenkomen. Deze regeling bevestigt de 

gedachte dat het belang van de werknemers bij handhaving van hun arbeidsvoorwaarden 

door de opstellers van de richtlijn hoger is aangeslagen dan het belang van de verkrijger bij 

het niet tegelijkertijd te hoeven toepassen van verschillende arbeidsvoorwaardenregimes ten 

aanzien van verschillende groepen werknemers. Ofwel: het belang bij ordening legt het af 

tegen dat van bescherming. 

Art. 3, derde lid is in Nederland uitgewerkt in art. 14a van de Wet CAO en art. 2a van 

de Wet AVV. Ook deze bepalingen roepen geen gebondenheid van de verkrijger aan de 

CAO van de vervreemder in het leven; de verkrijger dient slechts de in de (al dan niet 

algemeen verbindend verklaarde) CAO van de vervreemder opgenomen 

arbeidsvoorwaarden na te leven. Om die reden diende het Rode Kruis Ziekenhuis ten 

aanzien van de arbeidsovereenkomst van Te Riet de bepalingen van de Hoogovens-CAO te 

respecteren. Deze binding aan de Hoogovens-CAO betekende voor het ziekenhuis dat hij 

voor verschillende groepen werknemers verschillende pakketten arbeidsvoorwaarden moest 

hanteren. Het stond het ziekenhuis en Te Riet niet vrij na de overgang van de Hoogovens-

CAO en gedurende de looptijd ervan afwijkende afspraken te maken, voor zover die 

afspraken in strijd zijn met die CAO: door het van rechtswege overgaan van de 

verplichtingen van de vervreemder op de verkrijger is immers ook de uit de art. 12 Wet CAO 

                                                      
14 Hieronder valt in ieder geval de Nederlandse figuur van de CAO. 



voor de werkgever en werknemer voortvloeiende verplichting overgegaan. Daarbij deed het 

er niet toe dat het ziekenhuis op grond van de Ziekenhuis-CAO verplicht was de 

overgenomen werknemers onder de werking van díé CAO te brengen. De binding die art. 

14a Wet CAO ten aanzien van de CAO van de vervreemder introduceert heeft voorrang op 

de op het tijdstip van overgang reeds bestaande binding van de verkrijger aan een andere 

CAO. De art. 14a-binding behoeft echter niet in die zin verabsoluteerd te worden dat alléén 

de arbeidsvoorwaardelijke bepalingen uit de CAO van de vervreemder voor de overgegane 

werknemers gelden. Het beschermende karakter van art. 14a Wet CAO en art. 14 Wet CAO 

brengen mijns inziens mee dat de verkrijger de betere bepalingen uit de eigen CAO moet 

toepassen op de overgenomen werknemers. De overgegane werknemers zouden ten aanzien 

van de gunstiger arbeidsvoorwaarden uit de CAO van de verkrijger als art. 14-werknemers 

kunnen worden beschouwd.15 Men dient te bedenken dat indien de werknemer de 

arbeidsvoorwaarden uit de CAO van de vervreemder kan blijven claimen én hij de krenten 

uit de pap van de CAO van de verkrijger krijgt, het afgewogen karakter van het 

arbeidsvoorwaardenpakket van een CAO verloren gaat. Dit kan tot dermate onaanvaardbare 

gevolgen leiden, dat de gedachte opkomt dat het toch mogelijk zou moeten zijn dat de 

verkrijger onder omstandigheden de arbeidsvoorwaarden van de overgegane werknemer 

kan aanpassen. Stel dat een werknemer bij de vervreemder op grond van de  CAO van de 

vervreemder een 40-urige werkweek had en jaarlijks een dertiende maand kreeg uitbetaald. 

Bij de verkrijger geldt op grond van de voor hem geldende CAO een 36-urige werkweek 

(met een vrije vrijdagmiddag), maar geen dertiende maand. Toepassing van de hierboven 

gegeven regels zou ertoe leiden dat de betreffende werknemer net als zijn nieuwe collega’s 

op vrijdagmiddag naar huis mag en in tegenstelling tot diezelfde collega’s een dertiende 

maand krijgt uitbetaald. Een oplossing voor dit probleem is echter zonder aanpassing van 

het huidige wettelijk systeem niet mogelijk. 

 

 

Botsing en nawerking 

 

                                                      
15 Ook de wetgever lijkt daarvan uit te gaan. Zie Kamerstukken II 1979/1980, 15 940, nr. 3, p. 12: “Dit 
(de totstandkoming van een nieuwe CAO bij de verkrijger, RMB) houdt slechts dan een wijziging van 
de bestaande arbeidsvoorwaarden voor de betrokken werknemers in, indien deze 
arbeidsvoorwaarden in strijd zouden zijn met de (nieuwe) CAO of de algemeen verbindend 
verklaarde bepalingen van een CAO.” 



In navolging van de richtlijn bepaalt het tweede lid van art. 14a Wet CAO dat de 

gebondenheid van de verkrijger aan de rechten en verplichtingen uit de CAO van de 

vervreemder eindigt zodra de tijdsduur waarvoor de CAO van de vervreemder was 

aangegaan is verstreken of op het tijdstip waarop de verkrijger gebonden wordt aan een na 

de overgang van de onderneming tot stand gekomen (algemeen verbindend verklaarde) 

CAO. Art. 2a Wet AVV bepaalt hetzelfde voor algemeen verbindend verklaarde CAO-

bepalingen. Op grond van de tekst van art. 14a Wet CAO zou men kunnen beweren dat het 

ziekenhuis na het eindigen van de looptijd van de Hoogovens-CAO - of zodra hij gebonden 

zou worden aan een nieuwe CAO - niets meer te maken zou hebben met deze CAO, en dat 

de overgegane werknemer zich ook niet langer op bepalingen uit Hoogovens-CAO kunnen 

beroepen. In het reeds besproken vonnis van de Rechtbank Amsterdam en in onderhavig 

arrest van de Hoge Raad is die redenering niet gevolgd. Loopt de CAO van de vervreemder 

af, of wordt de verkrijger gebonden aan een nieuwe CAO, dan gelden de normale regels van 

het CAO-recht - art. 14a Wet CAO doet niets af aan de overige bepalingen van deze wet. Dit 

brengt mee dat de bepalingen van de CAO van de vervreemder nawerken tot daarin 

verandering wordt gebracht. Een dergelijke verandering is mogelijk doordat verkrijger en 

werknemer nieuwe afspraken maken of de werknemer gebonden wordt aan de CAO van de 

verkrijger. Dat kan door instemming met de CAO, door lidmaatschap van de CAO-sluitende 

vakbond of doordat de bepalingen van een CAO na de overgang algemeen verbindend 

worden verklaard. Doet zich alleen dat laatste geval voor, dan worden de bepalingen van de 

CAO van de vervreemder slechts tijdelijk buiten werking gesteld. Dat deed zich in dit geval 

voor. 

 

 

Onderbreking door algemeenverbindendverklaring 

 

Na de overgang van Te Riet naar het ziekenhuis werden bepalingen van de Ziekenhuis-CAO 

algemeen verbindend verklaard. Hierdoor deed zich de situatie voor als bedoeld in art. 14a 

lid 2 Wet CAO. Dit bracht in casu mee dat de in de arbeidsovereenkomst van Te Riet en in de 

Hoogovens-CAO opgenomen arbeidsvoorwaarden gedurende de werking van de 

algemeenverbindendverklaring voorrang moesten verlenen aan de algemeen verbindend 

verklaarde bepalingen van de Ziekenhuis-CAO. In deze situatie geldt echter tevens het 

beginsel dat de werknemer zijn betere arbeidsvoorwaarden behoudt voor zover die niet 

strijden met de algemeen verbindend verklaarde bepalingen. Het is algemeen aanvaard dat 



art. 3 Wet AVV niet zó moet worden gelezen, dat ook een afwijking ten gunste van de 

werknemer niet is toegestaan. Aangezien de meeste CAO-bepalingen een minimumkarakter 

hebben, blijven betere arbeidsvoorwaarden van vóór de algemeenverbindendverklaring 

gedurende de periode van algemeenverbindendverklaring in stand.16 In casu was echter 

sprake van bepalingen met een standaardkarakter, hetgeen meebracht dat Te Riet gedurende 

de periode van algemeenverbindendverklaring geen aanspraak kon maken op zijn betere, 

oude arbeidsvoorwaarden. 

Omdat Te Riet nooit had ingestemd met de toepasselijkheid van de Ziekenhuis-CAO 

– en deze niet deel was gaan uitmaken van zijn arbeidsovereenkomst – herleefden na het 

verstrijken van de periode van algemeenverbindendheid de bepalingen van de 

arbeidsovereenkomst van Te Riet zoals die luidden vóór algemeenverbindendverklaring. 

Om dit gevolg te voorkomen, had het ziekenhuis zich erop beroepen dat algemeen 

verbindend verklaarde CAO-bepalingen nawerken. Dat dit niet mogelijk is, vloeit voort uit 

het feit dat deze bepalingen geen deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. In die zin is de 

term “nawerking” misleidend: bij het aflopen van de CAO is immers niet zozeer sprake van 

nawerking van de CAO, als wel van het simpelweg doorlopen van de arbeidsovereenkomst 

die inmiddels door incorporatie van CAO-bepalingen is gewijzigd. Bekijkt men het zo, dan is 

goed te begrijpen dat “nawerking” van algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen 

vanuit juridisch-technisch oogpunt niet mogelijk is: er vindt immers door 

algemeenverbindendverklaring geen incorporatie plaats. 

In casu betekende dit dat de bepalingen uit de Hoogovens-CAO - die immers wel op 

grond van art. 9 Wet CAO al vóór de overgang in de arbeidsovereenkomst van Te Riet 

waren geïncorporeerd - na de periode van algemeenverbindendverklaring herleefden. Het 

gevolg hiervan kan zijn dat het ziekenhuis steeds met tussenpozen tot in lengte van dagen 

het arbeidsvoorwaardenpakket van de Hoogovens-CAO moet blijven hanteren. Aan deze 

situatie kan pas een einde komen indien het ziekenhuis met Te Riet andere 

arbeidsvoorwaarden overeenkomt. Daarvoor is buiten de periode van 

algemeenverbindendverklaring in principe echter steeds wederzijdse instemming vereist.  

 

 

R.M. Beltzer 

                                                      
16 Een punt dat de Rechtbank Amsterdam in 1996 over het hoofd had gezien. De Haarlemse rechtbank 
was in deze zaak wel van deze regel op de hoogte, maar behoefde haar vanwege het 
standaardkarakter van de betreffende CAO-bepalingen niet toe te passen. 
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