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1 Inleiding 
 
1.1 De Europese richtlijn inzake overgang van ondernemingen 
 
Achtergrond en aanleiding 
De uitbouw van de Europese Gemeenschappen leidde in de jaren zestig van de vorige eeuw 
tot een toevloed van concentraties en fusies van ondernemingen.1 De gedachte bestond dat de 
frequentie hiervan in de jaren zeventig verder zou stijgen. Omdat dit het gevaar meebracht dat 
de positie van werknemers in het gedrang kwam, achtte de Europese wetgever het van belang 
met behulp van richtlijnen dit concentratieproces vorm te geven. De belangrijkste richtlijn die 
in dit kader in de jaren zeventig het licht zag, was de Richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 
1977 inzake het behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen, 
vestigingen of onderdelen daarvan.2 Op dat moment kenden alleen de nationale wetgevingen 
van Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg reeds een regeling over deze materie. Voor 
toepasselijkheid van de richtlijn diende steeds sprake te zijn van een “overgang van een 
onderneming”; bovendien diende men “als werknemer” te worden beschermd. Het ontbreken 
van definities van deze termen leidde tot een aanzienlijke stroom jurisprudentie, zowel op 
nationaal niveau als bij het Hof van Justitie van de EG. De door het Hof van Justitie gegeven 
invulling van voornoemde termen leidde tot de wens de richtlijn te vervangen, hetgeen 
geschiedde door Richtlijn 98/50/EG van 29 juni 1998.3 Zoals gesteld was deze richtlijn vooral 
bedoeld als verduidelijking van de richtlijn 1977, doch tevens werd van de gelegenheid 
gebruikgemaakt enkele inhoudelijke zaken te regelen – zo werd het bijvoorbeeld mogelijk 
pensioenrechten niet langer van de automatische overgang uit te zonderen en diende 
richtlijnen maatregelen te treffen tegen het misbruiken van insolventieprocedures (in welke 
procedures de richtlijn soms niet van toepassing is). Met Richtlijn 2001/23/EG van 12 maart 
20014 is ten slotte een vernummering en rationalisatie van de tekst van Richtlijn 98/50 
gerealiseerd; enige inhoudelijke wijziging heeft niet plaatsgevonden. 
 
Doelstelling 
De richtlijn dient twee doelen. Het eerste betreft het regelen van het behoud van rechten (en 
verplichtingen) van werknemers en de bescherming tegen ontslag bij overgang van onderne-
mingen. Het tweede doel van de richtlijn is het vestigen van ondernemingen in andere 
lidstaten te vergemakkelijken. In tegenstelling tot het eerste doel lijken in de richtlijn geen 
bepalingen te vinden die een uitwerking vormen van dit tweede doel. Niettemin is het bij de 
uitleg van de (vaak vaag geformuleerde) bepalingen van de richtlijn nuttig beide doelen in het 
achterhoofd te houden, nu een eenzijdige aandacht voor de beschermingsgedachte ertoe zou 
kunnen leiden dat met het belang van een “vrij verkeer van ondernemingen” onvoldoende 
rekening wordt gehouden. 
 
Inhoud richtlijn overgang van ondernemingen 
De richtlijn is inhoudelijk te verdelen in twee onderdelen. Het eerste deel heeft  betrekking op 
het behoud van rechten en verplichtingen en ontslagbescherming. De richtlijn hanteert als 
principe dat alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit door de vervreemder van de 

                                                      
1 Met verwijzing een toelichting van de Europese Commissie op Richtlijn 77/1977/EEG wijst Van Straalen 
(1999, p. 8) erop dat het aantal concentraties van ondernemingen binnen de Gemeenschap in de periode van 
1962 tot en met 1970 toenam van 173 tot 612. Dat is een stijging van circa 350%. 
2 PbEG 5 maart 1977, L 61/26. 
3 PbEG 17 juli 1998, L 201/88. 
4 PbEG 22 maart 2001, L 82/16. Waar in het verloop van de tekst over “de richtlijn” wordt gesproken, wordt op 
deze richtlijn gedoeld. 



onderneming gesloten arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, van rechtswege overgaan 
op de verkrijger van die onderneming (art. 3 lid 1). Ook collectieve regelingen gaan over (art. 
3 lid 3). Voorwaarde voor de automatische overgang is dat sprake is van een onderneming die 
overgaat (art. 1). Voorts dient op het moment van overgang sprake te zijn van “een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking”, een definitie die tot op grote hoogte door 
nationaal recht kan worden vormgegeven (art. 2 lid 2). Het is mogelijk pensioenrechten en –
verplichtingen uit te zonderen van de overgang (art. 3 lid 4). Werknemers mogen niet wegens 
de overgang worden ontslagen (art. 4). Het tweede deel heeft betrekking op informatie en 
overleg met werknemersvertegenwoordigers, een regeling van medezeggenschap (art. 6 en 7). 
Aan de verplichtingen die dit deel op de lidstaten legt, had de Nederlandse wetgever 
grotendeels reeds voldaan met de Wet op de ondernemingsraden. Ten slotte is het vermelden 
waard dat de richtlijn een minimumregeling is. Art. 8 bepaalt dat de richtlijn geen afbreuk 
doet aan de bevoegdheid van de lidstaten regelingen in te voeren of toe te staan die voor 
werknemers gunstiger zijn. 
 
1.2 De Nederlandse regelgeving inzake overgang van onderneming 
 
Van 1977 tot 2002  
Op 27 juli 1981 trad de implementatiewet van de Richtlijn 77/187/EEG in werking. Hiermee 
zagen de artikelen 7A:1639aa-dd oud BW en de artikelen 14a Wet CAO en 2a Wet AVV het 
licht. Met deze artikelen werd het behoud van in individuele of collectieve 
arbeidsovereenkomsten opgenomen rechten en verplichtingen van werknemers geregeld. 
Pensioenregelingen waren echter uitgesloten. Ontslagbescherming werd summier geregeld: 
art. 7A:1639dd (oud) BW (nu: art. 7:665 BW) bepaalde dat indien de arbeidsovereenkomst 
door de rechter wordt ontbonden vanwege het feit dat de overgang een nadelige wijziging 
voor de werknemer meebrengt, er voor het berekenen van een billijke vergoeding van moet 
worden uitgegaan dat de ontbinding voor rekening van de werkgever komt. Het door de 
richtlijn verboden ontslag dat louter vanwege de overgang wordt ingegeven, werd niet 
opgenomen in Nederlandse wetgeving, hetgeen ook niet erg bezwaarlijk leek: de enkele 
overgang kon en kan immers noch voor het CWI, noch voor de kantonrechter een geldige 
reden voor ontslag zijn. Wel werd in 1993, dus nog onder de vigeur van de richtlijn uit 1977, 
aan het Delegatiebesluit (de voorganger van het Ontslagbesluit) een Bijlage E toegevoegd 
waarmee werd beoogd helderheid te verschaffen over het ontslagbeleid van de RDA (nu: 
CWI) bij overgang van een onderneming. Deze bijlage is niet teruggekeerd in het 
Ontslagbesluit, maar het is waarschijnlijk dat hiermee geen breuk met het Delegatiebesluit is 
beoogd. Voor het deel van de richtlijn dat betrekking heeft op informatie en overleg met 
werknemersvertegenwoordigers werden geen nieuwe artikelen geïmplementeerd. Naar het 
oordeel van de Nederlandse regering was aan dit onderdeel immers reeds voldaan met het 
bestaan van de Wet op de ondernemingsraden. Met de introductie van Titel 10 van Boek 7 
van het BW werden de artikelen 7A:1639aa-dd vernummerd tot 7:662-665. Naar aanleiding 
van de uitspraak van het Hof van Justitie in het arrest Abels werd op 1 april 1997 artikel 7:666 
BW in het leven geroepen. Dit artikel bepaalde dat de overgang van een failliete onderneming 
expliciet van de werking van de artikelen 7:662-665 BW is uitgesloten, een mogelijkheid die 
het arrest had geboden. Daar surseance van betaling niet wordt genoemd, zijn laatstgenoemde 
artikelen wel van toepassing op de overgang van een onderneming die zich in die situatie 
bevindt. 
 
De wetswijziging van 2002 
Naar aanleiding van de wijzigingen die Richtlijn 98/50/EG meebracht, diende de Nederlandse 
wetgever in november 2000 een wetsvoorstel in tot wijziging van de tot dan toe geldende 



bepalingen met betrekking tot overgang van ondernemingen.5 Dit wetsvoorstel is op 18 april 
2002 tot wet verheven en op 1 juli van dat jaar in werking getreden.6 Met deze wet zijn 
allereerst het ondernemingsbegrip en het overgangsbegrip verhelderd (art. 7:662 leden 2 en 3 
BW) . Daarnaast is duidelijk gemaakt dat de regeling alleen op werknemers (inclusief 
arbeidscontractanten) ziet en niet op ambtenaren (art. 7:662 lid 1 BW, alsmede de memorie 
van toelichting bij het wetsvoorstel). Aan de ontslagbescherming is alsnog vormgegeven door 
in art. 7:670 BW in het achtste lid een opzegverbod wegens de overgang op te nemen. De 
belangrijkste wijziging is ongetwijfeld de automatische overgang van pensioenrechten en –
verplichtingen geweest (art. 7:664 BW), een wijziging waartoe de richtlijn overigens niet 
verplichtte (vergelijk art. 3 lid 4 van de richtlijn). Tevens is een nieuw artikel 7:665a BW 
opgenomen, waarmee alsnog een enkele bepaling is opgenomen met betrekking tot de 
informatieverschaffing van de werkgever. Indien in een onderneming geen ondernemingsraad 
en geen personeelsvertegenwoordiging aanwezig zijn, dient de werkgever zijn werknemers 
die betrokken zijn bij een overgang van onderneming van een aantal zaken op de hoogte te 
stellen. Het gaat hier onder meer om de voorgenomen datum van overgang, de reden ervan en 
de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen. De wijzigingen beperkten zich 
niet tot het BW. Aan de Faillissementswet werd artikel 13a toegevoegd, met welk artikel de 
wetgever heeft beoogd te voldoen aan de opdracht van de Europese wetgever misbruik van 
insolventieprocedures te voorkomen (art. 5 van de richtlijn). Art. 13a Fw. bepaalt dat indien 
een faillissement – om welke reden ook – wordt vernietigd, de door de curator gedane 
opzeggingen met terugwerkende kracht worden beheerst door de normale regels van het 
ontslagrecht, hetgeen bijvoorbeeld meebrengt dat inmiddels door de curator opgezegde 
werknemers zich erop kunnen beroepen dat ten onrechte geen ontslagvergunning is gevraagd. 
 
 
 

                                                      
5 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nrs. 1-2. 
6  Stb. 2002, 215 en 2002, 245. 



2 De werkingssfeer van de richtlijn en de Nederlandse wetgeving 
 
Artikel 1 Richtlijn 
1. a) Deze richtlĳn is van toepassing op de overgang van ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of vestigingen op een andere ondernemer ten gevolge van een 
overdracht krachtens overeenkomst of een fusie. 
b) Onder voorbehoud van het bepaalde onder a) en van de hiernavolgende bepalingen van dit 
artikel wordt in deze richtlĳn als overgang beschouwd, de 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. 
c) Deze richtlĳn is van toepassing op openbare en particuliere ondernemingen die een 
economische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk. Een administratieve 
reorganisatie van overheidsdiensten of de overgang van administratieve functies tussen 
overheidsdiensten is geen overgang in de zin van deze richtlĳn. 
2. Deze richtlĳn is van toepassing indien en voorzover de ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of vestigingen welke overgaan, zich binnen de territoriale 
werkingssfeer van het Verdrag bevinden. 
3. Deze richtlĳn is niet van toepassing op zeeschepen. 
 
Artikel 2 Richtlijn 
1. In deze richtlĳn wordt verstaan onder: 
a) vervreemder, iedere natuurlĳke of rechtspersoon die door een overgang in de zin van 
artikel 1, lid 1, de hoedanigheid van ondernemer ten aanzien van de onderneming, de 
vestiging of het onderdeel van de onderneming of vestiging verliest; 
b) verkrĳger, iedere natuurlĳke of rechtspersoon die door een overgang in de zin van artikel 1, 
lid 1, de hoedanigheid van ondernemer ten aanzien van de onderneming, de vestiging 
of het onderdeel van de onderneming of vestiging verkrĳgt; 
c) werknemersvertegenwoordigers, en soortgelĳke uitdrukkingen; de vertegenwoordigers van 
de werknemers volgens de wettelĳke voorschriften of de gebruiken in de lidstaten; 
d) werknemer, iedere persoon die in de lidstaat in kwestie krachtens de nationale 
arbeidswetgeving bescherming geniet als werknemer. 
2. Deze richtlĳn doet geen afbreuk aan het nationale recht met betrekking tot de definitie van 
een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. 
De lidstaten mogen van de werkingssfeer van deze richtlĳn echter geen 
arbeidsovereenkomsten of arbeidsbetrekkingen uitsluiten enkel op grond van: 
a) het aantal gewerkte of te werken uren; 
b) het feit dat het arbeidsbetrekkingen zĳn die worden geregeld bĳ een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tĳd in de zin van artikel 1, punt 1, van Richtlĳn 91/383/EEG van de Raad 
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 uitzendarbeidsbetrekkingen of 
c) het feit dat het uitzendarbeidsbetrekkingen zĳn in de zin van artikel 1, punt 2, van Richtlĳn 
91/383/EEG en de onderneming, de vestiging of het overgegane deel van de onderneming of 
de vestiging het uitzendbureau is, of deel uitmaakt van het uitzendbureau, dat optreedt als 
werkgever. 
 
Artikel 7:662 BW 



1. In afwijking van artikel 615 is deze afdeling ook van toepassing op de werknemer die 
arbeid verricht in een onderneming die in stand wordt gehouden door staat, provincie, 
gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam. 
2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 
a. overgang: de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of splitsing, van een 
economische eenheid die haar identiteit behoudt. 
b. economische eenheid: een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer 
brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit. 
3. Voor de toepassing van deze afdeling wordt een vestiging of een onderdeel van een 
onderneming of vestiging beschouwd als een onderneming. 
 
Artikel 7:666 BW 
1. (…) 
2. Deze afdeling is niet van toepassing met betrekking tot de bemanning van een zeeschip. 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Richtlijnen kennen veelal een personele en een materiële werkingssfeer. De Europese richtlijn 
inzake overgang van ondernemingen is daar geen uitzondering op. De personele 
werkingssfeer geeft antwoord op de vraag welke personen onder het bereik van de richtlijn 
vallen. De belangrijkste voorwaarde is dat de betreffende persoon volgens de nationale 
wetgeving van de betreffende lidstaat “als werknemer” wordt beschermd. Dat niet in alle 
gevallen direct helder is wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, zal later blijken. De 
materiële werkingssfeer betreft de vraag naar welke situatie als overgang van onderneming 
kan worden beschouwd. Hiertoe te worden vastgesteld dat er onderneming overgaat en dat de 
betreffende overgang niet van de materiële werkingssfeer is uitgesloten. Een voorbeeld van 
dit laatste is dat de richtlijn niet van toepassing op de overgang van een onderneming die zich 
in een insolventieprocedure bevindt. Deze situatie zal worden behandeld in hoofdstuk 6. In de 
nu volgende paragrafen komen de personele en de materiële werkingssfeer van zowel de 
richtlijn als van de corresponderende Nederlandse wetgeving aan de orde.  
 
2.2 De personele werkingssfeer – arbeidsovereenkomst en arbeidsbetrekking 
 
Werkgevers in de richtlijn 
De richtlijn beschermt werknemers die een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking hebben 
bij de werkgever wiens onderneming overgaat. De definitie van werkgever valt uiteen in twee 
delen: de vervreemder is de natuurlijke of rechtspersoon wiens onderneming overgaat en 
daardoor zijn hoedanigheid als ondernemer verliest; de verkrijger is degene die die 
hoedanigheid door dezelfde overgang juist verkrijgt (art. 2 lid 1 onder a en b). Omdat het zijn 
van vervreemder of verkrijger gekoppeld is aan het bestaan van een onderneming die moet 
overgaan (hetgeen veeleer de materiële werkingssfeer betreft), heeft het werkgeversbegrip 
blijkens de rechtspraak in de praktijk tot weinig problemen geleid. Vooruitlopend op de 
behandeling van het ondernemingsbegrip kan hier reeds worden vastgesteld dat de vraag of 
iemand de hoedanigheid van vervreemder of verkrijger heeft los staat van de vraag of de 
betreffende onderneming winst maakt, tot de private of publieke sector behoort of een 
bepaalde rechtsvorm heeft gekozen. Met andere woorden: ingevolge de richtlijn is een 
waterschap of nutsbedrijf evenzeer een werkgever als de eenmanszaak in feestartikelen. 
 



Uitzondering: zeeschepen 
De vervreemder en de verkrijger van een zeeschip vallen niet onder de werkingssfeer van de 
richtlijn (art. 1 lid 3). Deze term is in de richtlijn niet gedefinieerd, maar heeft niet tot 
gepubliceerde Europese rechtspraak geleid. Gezien de beperking tot zeeschepen, mag worden 
aangenomen dat de vervreemder en verkrijger van binnenschepen en rederijen wel onder de 
werkingssfeer vallen. 
 
Werknemers in de richtlijn 
Het hebben van de hoedanigheid van werknemer is een voorwaarde voor automatische 
overgang van de vervreemder naar de verkrijger. Tegenover het belang van de werknemer bij 
de mogelijkheid in zijn levensonderhoud te kunnen blijven voorzien staan de belangen van de 
vervreemder bij het tegen een zo hoog mogelijk bedrag kunnen overdragen van zijn 
onderneming en het belang van de verkrijger de onderneming tegen zo gunstig mogelijke 
voorwaarden te verkrijgen – zonder voor hem overtollig personeel. De richtlijn bepaalt, in 
navolging van de arresten Wendelboe en Mikkelsen, dat  op de richtlijn slechts een beroep 
worden gedaan door personen die uit hoofde van de wetgeving van de betrokken lidstaat op 
enigerlei wijze als werknemer bescherming genieten (art. 2 lid 2). Daar voegt de richtlijn aan 
toe dat de richtlijn geen afbreuk doet aan de in nationale rechtssystemen geldende definities 
van arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking (deze laatste term werd in de richtlijn uit 1977 
aangeduide als “arbeidsverhouding”). Duidelijk is dat met de richtlijn op dit punt niet wordt 
beoogd een uniforme bescherming binnen alle lidstaten in te voeren op basis van 
gemeenschappelijke criteria. De gekozen formulering is ruim: een ieder die maar op enigerlei 
wijze uit hoofde van de nationale wetgeving als werknemer (met een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsbetrekking) wordt beschermd, kan een beroep doen op de in de richtlijn opgenomen 
bescherming. De vraag dient zich direct aan wie dat allemaal zijn. Wordt mede gedoeld op 
alle ‘speciale gevallen’, zoals de directeur-grootaandeelhouder, de oproepkracht en de 
uitzendkracht? Vooral de positie van de statutair directeur - al dan niet tevens 
grootaandeelhouder - van een rechtspersoon heeft aanleiding tot rechtspraak gegeven. De 
directeur is geen gewone werknemer; hij heeft vaak een belangrijke stem in de te volgen route 
van de onderneming en kan veel beter dan andere werknemers erop toezien dat zijn belangen 
bij overgang niet worden geschaad. Dit zou ervoor kunnen pleiten directeuren van de 
bescherming van de richtlijn uit te sluiten. Tot de uitspraak in de zaak Mikkelsen waren de 
meningen over diens positie verdeeld, nu staat vast dat zodra de directeur een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking heeft, hij tevens als werknemer wordt beschermd. 
Hetzelfde geldt voor de oproepkracht of de uitzendkracht, voor zover deze een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking heeft bij de vervreemder wiens onderneming wordt 
overgedragen (zie ook hierna). 
 
Bescherming van speciale groepen 
Weliswaar is het aan de lidstaten zelf overgelaten te bepalen wie een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsbetrekking hebben en als werknemer worden beschermd, maar niettemin noemt de 
richtlijn in art. 2 lid 2 enkele groepen die niet zonder meer kunnen worden uitgezonderd van 
de personele werkingssfeer. Zo mag er met betrekking tot de werkingssfeer in de nationale 
wetgeving geen onderscheid worden gemaakt tussen deeltijders en voltijders of tussen 
personen met een contract voor onbepaalde tijd en personen met een contract voor bepaalde 
tijd (art. 2 lid 2 onder a en b). Ook uitzendarbeidsbetrekkingen mogen niet worden uitgesloten 
(onder c). Hiermee wordt echter niet getornd aan het principe dat lidstaten zelf mogen bepalen 
bij wie de uitzendkracht als werknemer wordt beschermd – bij de uitzender dan wel bij de 
inlener. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen de verhouding tussen uitzendbureau 
en uitzendkracht te kwalificeren als een arbeidsovereenkomst. Dit brengt mee dat alleen 



wanneer het uitzendbureau zelf als onderneming overgaat, de uitzendkracht als werknemer 
mee overgaat. 
 
Ambtenaren 
De ruimte die aan lidstaten wordt gelaten met betrekking tot de personele werkingssfeer heeft 
geleid tot de vraag of ambtenaren ook als werknemer worden beschermd. In materiële zin zijn 
ambtenaren in vele gevallen vergelijkbaar aan werknemers – slechts het ‘etiket’ dat hun 
rechtsverhouding heeft is afwijkend van dat van de werknemer. Hebben zij geen 
arbeidsovereenkomst, dan zou men wellicht nog kunnen stellen dat zij wel degelijk een 
arbeidsbetrekking hebben. In het arrest Collino heeft het Hof van Justitie bepaald dat 
ambtenaren die onder “een publiek statuut” vallen niet volgens de nationale arbeidswetgeving 
als werknemer worden beschermd. Het ging hier om een privatisering van een Italiaanse 
overheidsdienst. Nu Italië er – net als Nederland – voor heeft gekozen de rechtspositie van 
ambtenaren elders en anders te regelen dan die van werknemers, konden de betreffende 
ambtenaren zich er niet op beroepen “als werknemer” te worden beschermd. Zij gingen 
derhalve niet automatisch mee over naar de verkrijger van de geprivatiseerde onderneming. 
De redenering van het Hof van Justitie lijkt te zijn dat men op het moment van overgang een 
volgens de nationale wetgeving een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking dient te 
hebben. Uit het Italiaanse voorbeeld blijkt dat bij een privatisering veelal niet aan die 
voorwaarde zal zijn voldaan. In het omgekeerde geval – een deprivatisering of nationalisering 
– hebben de personen in kwestie meestal juist wel een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsbetrekking. Zij zullen in dat geval bescherming aan de richtlijn kunnen ontlenen, aldus 
in het Hof van Justitie in de zaak Mayeur. Dit lijkt echter niet mee te brengen dat de 
verkrijgende overheid vervolgens kan worden verplicht de overgenomen werknemers een 
aanstelling als ambtenaar te geven. 
 
Groepsstructuren 
De richtlijn maakt voor haar werking geen onderscheid naar de banden die eventueel tussen 
de vervreemder en de verkrijger bestaan. Er kan net zo goed sprake zijn van overgang van 
onderneming wanneer de vervreemder en de verkrijger volslagen vreemden voor elkaar zijn 
als wanneer vervreemder en verkrijger als moeder- en dochteronderneming binnen hetzelfde 
concern opereren. Blijkbaar bestond over dit laatste in het Verenigd Koninkrijk 
onduidelijkheid. In de zaak die begin december vorig jaar leidde tot uitspraak van het Hof in 
de zaak Allen had de Britse rechter aan het Hof onder andere de prejudiciële vraag gesteld of 
de richtlijn van toepassing is binnen concernverband. In deze zaak ging het om een overgang 
van een onderneming van de ene naar de andere dochter binnen een concern. Het Hof 
oordeelde dat de richtlijn ziet op elke wijziging krachtens overeenkomst in de natuurlijke of 
rechtspersoon die de onderneming exploiteert. Elke aan de onderneming verbonden 
werknemer gaat met die onderneming mee over en krijgt dus te maken met een nieuwe 
juridische werkgever. Dat de zeggenschap over beide ondernemingen in één hand liggen doet 
dus niet ter zake. De wens tot risicokanalisering binnen groepsstructuren te komen leidt echter 
wat de toepasselijkheid van de richtlijn betreft soms tot het probleem dat de werknemer in 
dienst is bij de ene groepsmaatschappij, maar feitelijk werkzaam is bij een andere 
groepsmaatschappij. Gaat laatstgenoemde onderneming over, dan kan de betreffende 
werknemer er geen aanspraak op maken mede te zijn overgegaan naar de verkrijger. 
Voorwaarde is immers dat de werknemer een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking bij 
de vervreemder heeft (ongeacht waar hij feitelijk werkt). Dezelfde redenering geldt voor de 
uitzendkracht indien de nationale wetgeving – zoals de Nederlandse – bepaalt dat deze niet 
een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking heeft bij de inlener wiens onderneming wordt 



overgedragen. In die situatie zal de uitzendkracht – indien de overnemer geen gebruik wenst 
te maken van zijn diensten – het uitzendbureau om ander werk moeten vragen. 
 
Het probleem van de toerekening 
Is vastgesteld dat een persoon als werknemer wordt beschermd, dan dient te worden 
vastgesteld of deze ook feitelijk werkzaam is binnen de betreffende onderneming. Dit lijkt in 
tegenspraak te zijn met hetgeen hiervoor is gezegd omtrent het vereiste van het hebben van de 
enkele eis dat men een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking heeft. De eis dat men 
feitelijk werkzaam is bij de onderneming die overgaat, geldt echter alleen in de situatie dat het 
criterium dat men een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking heeft geen antwoord geeft 
op de vraag wie overgaan naar de verkrijger. Dat doet zich voor in het geval dat een onderdeel 
van een onderneming wordt overgedragen. In die situatie hebben alle werknemers immers een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking met dezelfde werkgever. Het Hof van Justitie heeft 
in de zaak Botzen bepaald dat alleen werknemers die feitelijk bij het betreffende onderdeel 
werkzaam zijn mee overgaan naar de verkrijger. Het Hof bepaalde dat de werknemers die 
voor een deel van hun activiteiten werkzaam zijn bij een overgenomen onderdeel, is slechts 
aan de hand van de feiten uit te maken of zij ook mee overgaan.  
 
[casus] Een BV handelt in bloembollen en in groente. Alle bij de BV werkzame personen 
hebben een arbeidsovereenkomst met de BV. De BV besluit de afdeling bloembollen over te 
dragen. Zij zal moeten bepalen welke werknemers feitelijk werkzaam zijn bij de 
bloembollenafdeling. Alleen die werknemers gaan immers met de afdeling mee over. De 
andere werknemers blijven bij de BV in dienst. 
 
In de zaak Botzen ging het om een werknemer die op een stafafdeling werkzaam was en van 
daaruit diensten verrichtte ten behoeve van een andere overgedragen afdeling. Deze 
werknemer kon geen beroep doen op de overgangsbepalingen, nu de stafafdeling zelf niet 
werd overgedragen. In sommige gevallen is het zeer lastig te bepalen wie bij welk 
bedrijfsonderdeel ‘hoort’. Te denken valt aan stafmedewerkers die niet op een vaste 
stafafdeling werken en aan schoonmakers of bouwvakkers die zich met verschillende 
opdrachten tegelijk bezighouden. 
 
[casus] Kade BV exploiteert twee kades in de Rotterdamse haven. Op deze kades is het een 
komen en gaan van boten die worden geladen en gelost. Alle honderd personen die werkzaam 
zijn bij de BV zijn ook daar in dienst. Deze werknemers werken nu eens op de ene, dan weer 
op de andere kade. Op enig moment wordt de exploitatie van één kade overgedragen aan 
Schipbreuk BV. Schipbreuk was de grootste klant van Kade BV op de betreffende kade. Kade 
en Schipbreuk komen niet uit de vraag welke werknemers naar Schipbreuk zullen overgaan: 
de werknemers behoorden immers niet tot het ene of het andere onderdeel. Voor deze situatie 
biedt de richtlijn geen oplossing. 
 
Werkgevers in de Nederlandse wetgeving 
De incorporatie van de richtlijn is geschied in Titel 10 van Boek 7 van het BW, de Wet CAO 
en de Wet AVV. Een aparte definitie van werkgever ontbreekt. Conform de richtlijn kan de 
conclusie worden getrokken dat elke natuurlijke of rechtspersoon die arbeidsovereenkomsten 
sluit, een vervreemder of verkrijger in de zin van de richtlijn kan zijn. Net als bij de richtlijn 
geldt dat het werkgeversbegrip is gekoppeld aan het ondernemingsbegrip. Eenieder die 
derhalve een onderneming in stand houdt – ongeacht de rechtsvorm of de sector waarin men 
verkeert – kan werkgever zijn. 
 



Werknemers in de Nederlandse wetgeving 
Door plaatsing van de afdeling in Titel 10 van Boek 7 van het BW heeft de wetgever ervoor 
gekozen de bescherming in geval van overgang van onderneming alleen voor werknemers 
met een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW in het leven te roepen. De aard en 
omvang van de arbeidsovereenkomst doet niet ter zake. Ook de deeltijder en de statutair 
directeur worden beschermd. Denkbaar is echter dat de richtlijn door het gebruik van de term 
“arbeidsbetrekking” een ruimer bereik heeft. Dit kan met name van belang zijn voor flexibele 
arbeidsverhoudingen, zoals oproep- en afroepovereenkomsten en freelanceovereenkomsten, 
voorzover deze niet als arbeidsovereenkomst kunnen worden gekwalificeerd. Hetzelfde geldt 
voor werknemers in de zin van het BBA. Uitzendkrachten zijn zonder meer als werknemer te 
beschouwen. Zij zijn in dienst van het uitzendbureau (art. 7:690 BW). Dit brengt mee dat 
indien de onderneming van de inlener overgaat, de uitzendkracht niet mee overgaat: hij dient 
zich voor ander werk tot het uitzendbureau te wenden. 
 
Ambtenaren 
Uit het arrest Collino blijkt dat personen die onder een “publiek statuut” vallen niet door de 
richtlijn worden beschermd. Bij de behandeling van het toenmalige wetsvoorstel ter 
implementatie van Richtlijn 98/50/EG is de toepasselijkheid op ambtenaren uitdrukkelijk aan 
de orde geweest.7 De wetgever wijst in de memorie van toelichting op arresten Collino en 
Mayeur, waaruit zou volgen dat voor ambtenaren geen regeling hoeft te worden getroffen. Zij 
genieten immers geen bescherming als werknemer en niet op grond van arbeidswetgeving. 
Hiermee is een einde gekomen aan een vanaf de Assman-zaak in de literatuur gevoerde 
discussie die veel pennen in beweging heeft gezet. De wetgever is echter voorbijgegaan aan 
het feit dat het Hof in de zaak Mayeur (een zaak waar het ging om deprivatisering) overwoog 
dat Richtlijn 98/50/EG in dat geval wel degelijk van toepassing is, nu de aan de onderneming 
verbonden personen op het moment van overgang als werknemer worden beschermd. Met 
andere woorden: voor de overgang van werknemerschap naar ambtenaarschap dient wel een 
voorziening te worden getroffen waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die de 
richtlijn stelt.  
 
Arbeidscontractanten 
Bij de overheid werkzame personen met een arbeidsovereenkomst dienen een beroep op de 
bepalingen van deze afdeling te kunnen doen. Zij zijn immers als werknemer te beschouwen. 
Een dergelijk beroep was tot de wetswijziging van 2002 door de werking van art. 7:615 BW 
onmogelijk. Dat artikel bepaalt immers dat de bepalingen van Titel 10 niet van toepassing zijn 
op personen in dienst van een publiekrechtelijk lichaam, tenzij anders is bepaald. In het eerste 
lid van art. 7:662 BW is deze strijdigheid met de richtlijn opgelost. 
 
Bemanning van een zeeschip 
In het tweede lid van art. 7:666 BW worden de bemanning van een zeeschip uitdrukkelijk van 
de werking van de regels omtrent overgang van onderneming uitgesloten. De Nederlandse 
wetgever heeft derhalve de uitzondering geformuleerd aan de hand van het 
werknemersbegrip, waar de richtlijn meer in het algemeen zeeschepen noemt. Dit leidt niet tot 
enig inhoudelijk verschil. 
 
Groepsstructuren 
Bij de behandeling van de personele werkingssfeer van de richtlijn is reeds het gegeven 
besproken dat slechts de werknemers die in dienst zijn bij de werkgever wiens onderneming 

                                                      
7 Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 4-6 en 9. 



wordt overgedragen, met de onderneming mee overgaan. De binnen de groep gedetacheerde 
werknemer gaat niet mee met de over te dragen onderneming waar hij weliswaar feitelijk 
werkzaam is, maar geen arbeidsovereenkomst heeft. Deze situatie heeft zich voorgedaan in de 
zaak Heidemij. Ter uitvoering van de sterfhuisconstructie werden de gezonde 
dochterondernemingen uit het Heidemijconcern gelicht en in een nieuw concern (Heidemij II) 
ondergebracht, terwijl de zwakke ondernemingen – inclusief de (oude) moeder waar alle 
werknemers in dienst waren - in het sterfhuis achterbleven. Dat vele van die werknemers 
feitelijk bij de gezonde dochters waren gedetacheerd gaf hun geen aanspraak op 
tewerkstelling in het nieuwe concern. 
 
Ontslagen werknemers 
Ook werknemers wie arbeidsovereenkomsten reeds zijn maar wier opzegtermijnen nog lopen 
gaan over. Zij treden dus voor de resterende duur van de opzegtermijn in dienst van de 
verkrijger. Dat kan tot praktische problemen leiden, bijvoorbeeld omdat de verkrijger deze 
werknemers voor de relatief korte periode dat zij nog in dienst zijn toch bij allerlei instanties 
zal moeten aanmelden, bijvoorbeeld bij de pensioenuitvoerder. Een werknemer die zijn vóór 
de overgang gegeven ontslag laat vernietigen wegens overtreding van een opzegverbod blijkt, 
nu de vernietiging terugwerkende kracht heeft, tijdens de overgang toch in dienst van de 
vervreemder te zijn geweest: ook deze werknemer is dus alsnog overgegaan naar de 
verkrijger. Vóór de datum van overgang op grond van art. 7:681 BW kennelijk onredelijk 
opgezegde werknemers zullen niet bij de verkrijger in dienst treden. Indien de rechter bepaalt 
dat de arbeidsovereenkomst op basis van art. 7:682 BW moet worden hersteld, zal dat immers 
niet met terugwerkende kracht geschieden. In mijn optiek zal de rechter niet mogen bepalen 
dat de verkrijger de kennelijk onredelijk opgezegde werknemer in dienst moet nemen, nu de 
kennelijke onredelijkheid hem niet kan worden toegerekend. 
 
2.3 De materiële werkingssfeer – onderneming en overgang 
 
Territoriale werkingssfeer 
De richtlijn is alleen van toepassing indien en voorzover de ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of vestigingen welke overgaan, zich binnen de territoriale 
werkingssfeer van het Verdrag bevinden (art. 1 lid 3). De richtlijn laat zich er niet over uit op 
welk moment daarvan sprake dient te zijn.Uit de tekst kan niet direct worden afgeleid dat dat 
zowel op het moment van vervreemding als op het moment van verkrijging dient te zijn. 
Uiteraard brengt de bepaling niet mee dat wanneer een onderneming zou worden 
overgenomen door een buiten de EU liggende verkrijger, deze verkrijger – met opzijzetting 
van het voor hem geldende recht – zonder meer verplicht zou kunnen worden de richtlijn toe 
te passen. Een binnen de EU gevestigde verkrijger die een onderneming van buiten de EU 
overneemt, waardoor deze onderneming zich binnen het grondgebeid gaat bevinden, is wel 
verplicht de in zijn nationale wetgeving geïmplementeerde richtlijnbepalingen te respecteren. 
 
Het ondernemingsbegrip in de richtlijn 
De oorspronkelijke richtlijn uit 1977 kende geen ondernemingsbegrip. De richtlijn bepaalde 
dat zij van toepassing was de overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen 
daarvan. Vanaf 1986, toen het arrest Spijkers werd gewezen, is een gestage stroom 
rechtspraak van het Hof van Justitie te ontwaren met betrekking tot het antwoord op de vraag 
wanneer sprake is van een “onderneming”. Vastgesteld kan worden dat geen onderwerp van 
de richtlijn tot zoveel uitspraken van het Hof van Justitie heeft geleid als het 
ondernemingsbegrip. Dit leidde tot de wens het ondernemingsbegrip in de richtlijn van 1998 
te definiëren aan de hand van de inmiddels overvloedige rechtspraak van het Hof. Dat heeft 



geleid tot de huidige definitie in de van art. 1 van de richtlijn. Uit die definitie kan een aantal 
elementen worden gelicht: 
 

1. De richtlĳn is van toepassing op ondernemingen, maar ook op vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of vestigingen (art. 1 lid 1 onder a). Hierna zal blijken 
dat de termen “onderdeel” en “vestiging” geen zelfstandige betekenis hebben: de toets 
is steeds of een onderneming is overgegaan. 

2. Een onderneming heeft “een al dan niet hoofdzakelĳk economische activiteit” en is te 
beschouwen als een “economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een 
geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan” (art. 1 lid 1 onder b). 

3. Een onderneming kan “openbaar” of “particulier” zijn, waarbij het er niet toe doet of 
ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen dat met winstoogmerk doen 
of niet. Een uitzondering is gecreëerd voor een administratieve reorganisatie van 
overheidsdiensten of de overgang van administratieve functies tussen 
overheidsdiensten: dit is geen overgang van onderneming in de zin van deze richtlĳn.  

 
De elementen die onder 1 en 3 zijn genoemd leveren meestal geen problemen op. Het 
probleem doet zich voor bij de vage formulering van een aantal van de onder 2 genoemde 
elementen: “economische eenheid”, “identiteit(sbehoud)” en “geheel van georganiseerde 
middelen”. Voor een goed begrip van de invulling die het Hof van Justitie aan deze en andere 
elementen heeft gegeven, volgt hieronder, aan de hand van een aantal handvatten, een 
synopsis van het ondernemingsbegrip van art. 1 van de richtlijn. 
 
Handvat 1: een onderneming kan zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk van aard zijn 
 
Het eerste lid van art. 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 een winstoogmerk hebben. In navolging van het arrest Henke 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. 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 zijn opgenomen, 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 zij eraan herinnerd 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 is in art. 1 lid 1 onder c aangegeven 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 
overgedragen kan evenzeer een onderneming zijn als de afdeling klantenservice van een 
warenhuis. Blijkens de rechtspraak van het Hof van Justitie hebben de termen “onderdeel” en 
“vestiging” 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 richtlijn te kwalificeren. Dit brengt mee dat dit 
ondernemingsbegrip bijvoorbeeld 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. Het Hof van Justitie bepaalde in dit arrest dat de schoonmaakactiviteiten bij een 
bank, uitgeoefend door slechts één werkneemster, een onderneming constitueerde. 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, 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. 
 
Handvat 6: Een onderneming moet duurzaam georganiseerd zijn en een georganiseerd geheel 
van elementen betreffen 
 
Het arrest Rygaard uit 1995 is te beschouwen als het eerste arrest waarin het 
ondernemingsbegrip geen uitbreiding, maar een beperking heeft ondergaan. Op de vraag of de 
                                                      
8 Hiervan was sprake in het arrest Sophie Redmond Stichting. 
9 Zie het arrest Ziemann. 



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 rechtspraak10 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 Süzen 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 Zehnacker niet was geëindigd, nu er sprake zou 
zijn van een volgens de richtlijn verboden ontslag in verband met de overgang van een 
onderneming.11 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 Richtlijn 98/50 
indien zij door de overgang haar identiteit zou verliezen 
 
Dit criterium leidt in de praktijk tot de grootste onduidelijkheid. Maatgevend voor het 
antwoord op de vraag naar identiteitsbehoud is nog steeds het arrest Spijkers uit 1986. Om te 
                                                      
10 Het Hof verwees naar eigen eerdere uitspraken. 
11 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”. 



kunnen spreken van een overgang van een onderneming die haar identiteit behoudt moet 
volgens het Hof van Justitie 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: 

 
1. de aard van de betrokken onderneming; 
2. of materiële activa zijn overgedragen; 
3. wat de waarde is van die activa; 
4. of vrijwel al het personeel is overgenomen door de verkrijger;  
5. of de klantenkring is overgedragen; 
6. in welke mate de ondernemingsactiviteiten voor en na de overgang met elkaar 

overeenkomen; 
7. 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. 
In de eerste jaren van het bestaan van Richtlijn 77/187/EEG 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 hierover 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.” 
 
Wanneer de overdracht van materiële activa dan wel doorslaggevend kan zijn, is verhelderd in 
het arrest over de Finse busmaatschappijen, waar het ging om de vraag of de overdracht van 
een vervoersconcessie voor busvervoer in de gemeente Helsinki zonder dat de bussen mee 
overgingen een overgang van onderneming had bewerkstelligd. Uit deze afspraak kan worden 
afgeleid dat 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 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 (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. Nu die niet waren overgegaan, was er geen sprake geweest van een overgang van 
onderneming. 
 



Geen oogmerkvereiste 
In het Finse Busmaatschappijen-arrest hadden de vervreemder en de verkrijger gesteld dat zij 
zich de overgang van de exploitatie van de busdiensten niet tot doel hadden gesteld en dat dat 
aan het aannemen van een overgang in de weg stond. Een dergelijk vereiste, namelijk dat het 
doel van partijen ertoe doet voor het antwoord op de vraag of er een overgang heeft 
plaatsgevonden, zou inderdaad in de richtlijn – maar niet in Richtlijn 77/187/EEG – gelezen 
kunnen worden. Art. 1 van de richtlijn 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.” Algemeen 
wordt aangenomen dat de subjectieve bedoeling van partijen er niet toe mag doen, aangezien 
anders de werking van de richtlijn eenvoudig zou zijn te ontgaan.12 Steun voor deze stelling is 
te vinden in de vierde overweging van de considerans bij de richtlijn uit 1998, waarin staat dat 
met deze richtlijn beoogd wordt verduidelijking te scheppen ten opzichte van Richtlijn 
77/187/EEG. Deze verduidelijking vormt “geen wijziging (…) van de werkingssfeer van 
Richtlijn 77/187/EEG als uitgelegd door het Hof van Justitie”. Bovendien heeft het Hof nooit 
gewezen op het bestaan van een oogmerkvereiste. 
 
Het overgangsbegrip in de richtlijn 
Een onderneming moet overgaan, en wel “ten gevolge van een overdracht krachtens 
overeenkomst of fusie” (art. 1, eerste lid onder a). Dit impliceert op zijn minst contacten 
tussen de vervreemder en de verkrijger; een ondernemer die toevallig op dezelfde plaats als de 
vorige ondernemer een gelijksoortige onderneming exploiteert, dient niet geconfronteerd te 
worden met een automatische overgang van werknemers. Net als bij het overeenkomstbegrip 
het geval is, is het ook bij het overgangsbegrip vooral het Hof van Justitie geweest dat voor 
nadere invulling heeft gezorgd. De tekst van de huidige richtlijn geeft echter onvoldoende 
inzicht in de reikwijdte van het begrip zoals die door het Hof is vastgesteld: het is bepaald niet 
zo dat aan de overgang een overeenkomst ten grondslag dient te liggen. De eerste aan het Hof 
van Justitie voorgelegde zaak over de uitleg van het overgangsvereiste was de Deense zaak 
Mølle Kro uit 1987. In deze zaak had een verpachter haar restaurant verpacht aan een pachter. 
Deze pachtovereenkomst werd als spoedig door de verpachter opgezegd wegens niet-
nakoming van de overeenkomst door de pachter. Het restaurant bleef twee maanden gesloten, 
waarna de verpachter zelf de exploitatie ter hand nam. Voor het Hof van Justitie deed zich de 
vraag voor of voor de verpachter de verplichting bestond achterstallig loon te betalen aan een 
serveerster die eerst tijdens de pachtovereenkomst met de pachter had gewerkt en na de 
opzegging van de pachtovereenkomst door de verpachter voor laatstgenoemde in hetzelfde 
restaurant bleef werken. Het Hof van Justitie overwoog dat ook wanneer een pachter van een 
onderneming door een pachtovereenkomst hoofd van een onderneming wordt, de richtlijn van 
toepassing is. Hetzelfde geldt echter voor de verpachter, indien de pachtovereenkomst wegens 
wanprestatie ontbonden wordt en de onderneming als het ware terugkeert naar de verpachter. 
De overgang vindt immers ook dan plaats op basis van de pachtovereenkomst. Met deze 
uitspraak stond niet alleen vast dat voor de toepasselijkheid van de richtlijn de overgang van 
onderneming niet op een eigendomsoverdracht behoeft te zijn gebaseerd, ook stond vast dat 
een eenzijdige rechtshandeling, zoals de opzegging van een pachtovereenkomst, op zichzelf 
een overgang bewerkstelligt. Dit is mogelijk omdat de opzegging in het kader van de 
pachtovereenkomst had plaatsgevonden. Nog geen half jaar later had het Hof in een 
Nederlandse zaak (arrest Besi Mill) de gelegenheid de in de uitspraak Ny Mølle Kro gevolgde 
redenering door te trekken naar de overgang van een onderneming als gevolg van een 

                                                      
12 Zie voor Nederland: Beltzer 2000, p. 21 en in gelijke zin Van Straalen 1999, p. 69. 



overeenkomst tot huurkoop, gevolgd door een nieuwe overgang vanwege de ontbinding van 
die overeenkomst: 

 
“Wanneer een huurkoper ingevolge de huurkoopovereenkomst hoofd van de onderneming 
wordt (…) is er sprake van een overgang in de zin van de richtlijn, ook al verkrijgt de koper 
de eigendom pas na algehele betaling. Derhalve is de richtlijn eveneens van toepassing bij 
teruggave van de onderneming ingevolge rechterlijke ontbinding wegens wanprestatie. 
Daarbij is niet van belang of die ontbinding het gevolg is van een overeenkomst tussen 
partijen, van een eenzijdige verklaring van een hunner, dan wel van een rechterlijke 
beslissing. In al deze gevallen vindt de overgang immers plaats in het kader van contractuele 
betrekkingen. Waar het om gaat, is of de hoedanigheid van ondernemingshoofd in 
bovenbedoelde zin overgaat.” 
 
Uit de eerste zin kan worden afgeleid dat het moment van sluiten van de overeenkomst niet 
noodzakelijkerwijs het tijdstip is waarop de onderneming overgaat: het gaat erom op welk 
moment de verkrijger “hoofd van de onderneming wordt”, hetgeen het geval is wanneer hij de 
feitelijke macht over de onderneming verwerft. Verder maakte het Hof duidelijk dat het voor 
het overeenkomstvereiste niet van belang is of de ontbinding van de overeenkomst het gevolg 
is van een overeenkomst tussen partijen, van een eenzijdige verklaring van een hunner, dan 
wel van een rechterlijke beslissing. In al deze gevallen vindt de overgang immers plaats in het 
kader van contractuele betrekkingen, aldus het Hof. Het enkele bestaan van enige contractuele 
betrekking tussen oude en nieuwe ondernemer is dus al voldoende om tot overgang van een 
onderneming te kunnen concluderen. 
 
Overgang in twee fasen 
In de hiervoor behandelde gevallen ging het steeds om twee partijen die een contract hadden 
gesloten in het kader waarvan overgang van een onderneming plaatsvond. Geldt de richtlijn 
nu ook wanneer er meer partijen bij de overgang zijn betrokken, bijvoorbeeld indien in de 
zaak Ny Mølle Kro de verpachter de onderneming direct aan een ander had verpacht en niet 
zelf de onderneming was gaan exploiteren? Men zou kunnen verdedigen dat in dat geval 
sprake is van tweemaal een overgang van onderneming: bij het eindigen van de 
pachtovereenkomst met de oude pachter gaat de onderneming over naar de eigenaar, 
vervolgens gaat de onderneming van de eigenaar over naar de nieuwe pachter. De twee 
overgangen kunnen op precies hetzelfde moment vallen. Een probleem bij deze redenering is 
dat de eigenaar in de periode die tussen de pachtovereenkomst met de oude pachter en die met 
de nieuwe pachter zit zelf geen ondernemingsactiviteiten ontplooit: hij fungeert slechts als 
“doorgeefluik”. Als degene die de onderneming overdraagt zelf geen 
ondernemingsactiviteiten ontplooit, is het ook onzeker of gezegd kan worden dat de 
onderneming haar identiteit heeft behouden en er een lopend bedrijf is overgegaan. Zou men 
daarentegen beweren dat in deze situatie feitelijk sprake is van één overgang van 
onderneming, namelijk van de oude naar de nieuwe pachter, dan dient men te bedenken dat 
tussen hen geen enkele contractuele relatie bestaat. Gevolg hiervan zou dan moeten zijn dat de 
nieuwe pachter niet ingevolge de richtlijn verplicht is de werknemers van de oude pachter 
over te nemen. In het arrest Daddy’s Dance Hall, in welke zaak het inderdaad ging om het 
opzeggen van een pachtovereenkomst, gevolgd door het afsluiten van een nieuwe 
pachtovereenkomst met een ander, introduceerde het Hof van justitie de toepasselijkheid van 
de richtlijn bij de overgang in twee fasen. Dat de oude en de nieuwe pachter niet met elkaar 
hadden gecontracteerd, was geen beletsel.13 De uitspraak is vanuit een oogpunt van 
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bescherming te begrijpen. Een andere opvatting van het Hof zou er immers toe leiden dat de 
werking van de richtlijn relatief eenvoudig zou zijn te ontlopen door een stroman tussen de 
vervreemder en de verkrijger te schuiven die met geen ander doel bij de transactie is 
betrokken dan als doorgeefluik te fungeren. 
 
Overgang in drie fasen – de zaak Temco 
In de Temco-zaak was zelf sprake van een overgang in drie fasen. Volkswagen België had in 
de periode van mei 1993 tot en met januari 1995 de schoonmaak van sommige van haar 
productie-installaties uitbesteed aan Buyle-Medros-Vaes Associates SA (hierna: BMV). BMV 
had de uitvoering van die opdracht van het begin af aan in onderaanneming gegeven aan haar 
dochtermaatschappij, General Maintenance Contractors SPRL (verder: GMC). De uitvoering 
van de opdracht bij Volkswagen was toentertijd haar enige activiteit. Deze situatie is 
hieronder grafisch weergegeven als fase 1. 
 
 
    Opdracht   Opdracht 

 VW BMV GMC  
Fase 1: 
 
 
 
In december 1994 beëindigde Volkswagen de overeenkomst met BMV, en gunde bij 
overeenkomst de schoonmaakwerkzaamheden per 9 januari 1995 aan de Temco Service 
Industries SA (hierna: Temco). Voor Temco was de opdracht van Volkswagen één van de 
vele. Deze situatie is hieronder grafisch weergegeven als fase 2. 
 
 
 
    Verbreking 
 
Fase 2:  
 
 
 
   Opdracht Tem-

co 

GMC BMV VW 

 
 
 
 
De contractswitch van Volkswagen van BMV naar Temco had gevolgen voor het personeel 
van GMC dat de schoonmaakwerkzaamheden in onderaanneming bij Volkswagen verrichtte. 
Aangezien de overeenkomst tussen Volkswagen en BMV op 8 januari 1995 afliep, ontsloeg 
GMC met inachtneming van de bepalingen van Belgisch recht al haar personeel, met 
uitzondering van vier personen. Deze personen ontvingen namelijk als 
vakbondsafgevaardigden een bijzondere bescherming in België. Het verzoek de 
arbeidsovereenkomsten van ook deze personen op te zeggen wegens economische of 
technische redenen14 werd in de speciaal daarvoor in België in het leven geroepen procedure 
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afgewezen. Vervolgens nam Temco, die dus de opdracht van Volkswagen had gekregen, 42 
van de in totaal tachtig voormalige werknemers van GMC in dienst. Hiertoe was zij verplicht 
ingevolge de Belgische CAO van 5 mei 1993 “betreffende de personeelsovername in geval 
van contractswisseling op werven van dagelijks onderhoud”. Artikel 4 van deze CAO bepaalt 
dat het bedrijf dat het contract verwerft verplicht is van het aantal arbeidsplaatsen dat na de 
wisseling op de werf aanwezig is, binnen twee weken na de gunning en in ieder geval binnen 
een week voor de overname van de werf, ten minste 75% van die arbeidsplaatsen schriftelijk 
aan te bieden aan door hem te selecteren werknemers, afkomstig uit de ploeg van het bedrijf 
dat het contract verliest, en voor zover deze werknemers minstens zes maanden ervaring 
hadden op de werf. De vier vakbondsafgevaardigden werden niet overgenomen. Zij ontvingen 
tot december 1995 – dus tot elf maanden na de contractsovergang – een uitkering van GMC, 
ondanks dat GMC tegelijkertijd van mening was dat de vier automatisch waren overgegaan 
naar Temco. In december werden de vier door GMC alsnog ontslagen, waarna zij bij de 
Arbeidsrechtbank te Brussel vorderingen instelden tegen GMC, BMV en Temco. De 
Arbeidsrechtbank oordeelde de vordering van de vier tegen Temco ontvankelijk en 
gedeeltelijk gegrond. Temco ging in beroep bij het Arbeidshof te Brussel. Dat hof stelde het 
Hof van Justitie (geparafraseerd) de volgende prejudiciële vraag: 
 
Is sprake van een overgang van onderneming in de situatie waarin een onderneming A de 
schoonmaak van haar industriële installaties aan onderneming B heeft opgedragen, die deze 
werkzaamheid uitbesteedt aan onderneming C, die ten gevolge van het feit dat onderneming B 
de opdracht verliest al haar personeel ontslaat met uitzondering van vier personen, terwijl 
nadien onderneming A de opdracht toevertrouwt aan onderneming D, die een gedeelte van het 
personeel van onderneming C in dienst neemt, maar zonder enig element van de activa van 
laatstbedoelde onderneming over te nemen, die blijft bestaan en haar maatschappelijk doel 
blijft nastreven? 
 
Het Hof overwoog stelde allereerst vast dat sprake was van een onderneming. Vervolgens had 
het Hof te oordelen over het feit dat geen rechtstreekse contractuele band bestond tussen 
GMC en Temco. Was dit nog een overgang “krachtens overeenkomst”? In navolging van 
eerdere rechtspraak oordeelde het Hof dat het feit dat de overgang via verschillende schakels 
is gegaan, niet in de weg staat aan het feit dat een overgang krachtens overeenkomst heeft 
plaatsgevonden. Niet is vereist dat GMC en Temco rechtstreeks hebben gecontracteerd. Het 
Hof stelde bovendien vast dat ook tussen GMC en Volkswagen contractuele banden 
bestonden, nu de laatste toezicht hield en rechtstreeks aan GMC betaalde. Ofwel: al zou de 
extra schakel BMV nog in de weg kunnen staan aan het aannemen van een overgang 
krachtens overeenkomst, dan wordt deze door het Hof als niet ter zake doend afgedaan. Op 
basis van het voorgaande concludeert het Hof dat sprake was geweest van een overgang van 
onderneming krachtens overeenkomst. Het is onzeker of het Hof tot dezelfde uitkomst zou 
zijn gekomen indien er volstrekt geen contact was geweest tussen de onderaannemer GMC en 
Volkswagen en laatstgenoemde slechts contacten onderhield met BMV. 
 
Geen overeenkomst als grondslag 
In het arrest Sophie Redmond Stichting uit 1992 lijkt het Hof van Justitie te hebben gebroken 
met het vereiste dat de overgang in het kader van contractuele betrekkingen dient  te 
geschieden. De Sophie Redmond Stichting was een door de gemeente gesubsidieerde 
instelling die zich onder meer bezighield met hulpverlening aan verslaafden. Naast de 
subsidie had de stichting geen inkomsten. Op 1 januari zette de gemeente de subsidie stop en 
                                                                                                                                                                      
zijn toegestaan. Deze bepaling is niet In Nederlandse wetgeving omgezet; in België is zij – net als de gehele 
richtlijn – omgezet in de door de Nationale Arbeidsraad gesloten CAO nr. 32 bis van 7 juni 1985. 



verleende zij de subsidie aan een andere stichting, de Stichting Sigma, die zich ook bezighield 
met de hulpverlening aan verslaafden. Sigma nam enkele werknemers van Sophie Redmond 
over. Ten aanzien van de overige werknemers werd door Sophie Redmond ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter verzocht. De kantonrechter stelde het Hof de 
volgende prejudiciële vragen: 
 

1. Is een voortzetting door een ander na subsidiebeëindiging aan te merken als een 
overdracht krachtens overeenkomst? 

2. Maakt het daarbij verschil dat de overgang geen basis vindt in een daartoe strekkende 
overeenkomst tussen beide stichtingen en de gemeente, maar aan te merken is als een 
besluit van de gemeente om de subsidie te stoppen en over te hevelen naar een ander? 

 
Volgens het Hof was de onderhavige zaak vergelijkbaar met de Bork-zaak. Het Hof 
concludeerde dat ook hier sprake is van een overgang in het kader van contractuele 
betrekkingen. Dat de beslissing tot overdracht eenzijdig door de gemeente was genomen en 
niet voortvloeide uit een overeenkomst tussen de gemeente en de gesubsidieerde stichtingen, 
betekent nog niet dat de richtlijn niet van toepassing zou kunnen zijn: 
 
“In de eerste plaats is er evenzeer sprake van een eenzijdige beslissing wanneer een eigenaar 
besluit van huurder te veranderen als wanneer een overheid haar subsidiebeleid wijzigt. De 
aard van de subsidie speelt daarbij geen rol: in sommige lidstaten worden subsidies verleend 
bij eenzijdige rechtshandeling onder bepaalde voorwaarden, in andere bij 
subsidieovereenkomsten. In alle gevallen vindt de wijziging van de subsidieontvanger plaats 
in het kader van contractuele verhoudingen in de zin van de richtlijn.” 
 
Hoewel Sophie Redmond zich erop had beroepen dat er geen afspraken tussen haar en Sigma 
waren gemaakt, meende het Hof uit de verwijzingsbeschikking van het kantongerecht te 
kunnen opmaken dat er in ieder geval sprake van was geweest dat beide stichtingen zich 
bereid hadden verklaard actief mee te werken aan de overgang van cliënten/patiënten. Daartoe 
was zelfs een werkgroep “insluizing werkzaamheden Redmond Stichting in Stichting Sigma” 
in het leven geroepen. 
 
Wetsbesluit 
Kon het Hof van Justitie in het arrest Sophie Redmond Stichting nog wijzen op verschillen in 
de lidstaten waar het de juridische techniek van subsidietoekenning betreft, in de zaak Collino 
lijkt dat niet mogelijk. De privatisering van het overheidsbedrijf in kwestie was gebaseerd op 
een wet. Een rechtvaardiging voor de stelling dat voldaan is aan het overeenkomstvereiste 
gezien de in de lidstaten verschillende gehanteerde technieken was hier niet goed denkbaar. 
Niettemin vond het Hof ook hier dat aan het overeenkomstvereiste was voldaan. Met een 
enkele verwijzing naar het Sophie Redmond Stichting-arrest stelde het Hof dat de 
toepasselijkheid van de richtlijn niet kan worden uitgesloten op de grond dat de overgang 
voortvloeit uit eenzijdige overheidsbesluiten en niet uit de wilsovereenstemming tussen 
partijen. 
 
Het ondernemingsbegrip in de Nederlandse wetgeving 
Het op basis van Richtlijn 77/187/EEG in 1981 opgenomen art. 7A:1639aa (oud) BW bevatte 
geen definitie van het ondernemingsbegrip. Het artikel bepaalde dat onder onderneming een 
“dienst of instelling” is begrepen, terwijl de definitie van overgang van een onderneming de 
onderneming en het onderdeel daarvan - maar niet de vestiging van een onderneming - samen 
werden genoemd. Volgens de memorie van toelichting bij de implementatiewet uit 1981 moet 



bij het ondernemingsbegrip worden gedacht aan “alle organisaties, gericht op voortbrengen of 
levering van goederen of verlening van diensten, ongeacht of het winststreven daarbij een rol 
speelt”.15 Hieruit blijkt dat sprake is van een ruim ondernemingsbegrip, ruimer nog dan het 
ondernemingsbegrip van de Wet op de ondernemingsraden (art. 1 lid 1 onder c WOR). De 
wetgever is zich van dit verschil bewust geweest. Met de wetswijziging van 2002 bevat art. 
7:662 BW een definitie van het ondernemingsbegrip. Deze definitie vloeit voort uit de in 
Richtlijn 98/50/EG opgenomen definitie en de rechtspraak van het Hof van Justitie. In art. 
7:662 BW wordt overigens opmerkelijk genoeg het woord onderneming niet gebruikt. Het 
eerste lid bepaalt onder a dat de overgang een economische eenheid moet betreffen die haar 
identiteit behoudt. Onder b wordt bepaald dat een  economische eenheid een geheel van 
georganiseerde middelen is, dat bestemd is tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet 
hoofdzakelijk economische activiteit. Het derde lid bepaalt in navolging van de richtlijn dat 
een vestiging of een onderdeel van een onderneming of vestiging als een onderneming 
beschouwd worden.  
 
De Nederlandse rechtspraktijk heeft regelmatig geworsteld met het ondernemingsbegrip. 
Weliswaar staat er nu een definitie in de wet, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid geen 
einde aan de onduidelijkheid maken, nu de gekozen woorden eveneens een grote ruimte tot 
interpretatie laten. Dit is geen tekortkoming van de wetgever, maar vloeit noodzakelijkerwijs 
voort uit de invulling die het Hof van Justitie aan het ondernemingsbegrip heeft gegeven (zie 
hierboven). Een voorbeeld van hoe de Nederlandse rechtspraak worstelt met het 
ondernemingsbegrip vormen twee uitspraken uit 1997, één van de Rechtbank Utrecht en één 
van de Rechtbank Dordrecht. In beide gevallen betrof het een geschil tussen de Belgische 
N.V. DBV Algemene Verzekeringsmaatschappij (verder: DBV) en een ex-werknemer. In 
beide gevallen was de vraag of de overdracht van een verzekeringsportefeuille een overgang 
van onderneming was geweest. De Rechtbank vond van niet, onder meer nu de handelsnaam 
niet was overgenomen en geen materiële activa waren overgegaan. De Rechtbank Dordrecht 
meende dat de betreffende verzekeringsportefeuille wel degelijk een onderneming was: de 
verkrijger had de gehele portefeuille overgenomen met handhaving van de specifieke 
werkwijze van de vervreemder, de klantenkring was overgenomen, alsmede de aan de 
verzekeringsportefeuille verbonden rechten en plichten. Gelet op deze omstandigheden 
concludeerde de rechtbank dat er sprake was van een naadloze bedrijfsovergang. In de 
woorden van het Hof van Justitie in het arrest Spijkers: er was een lopend bedrijf 
overgenomen. Het verweer dat de overgenomen verzekeringspolissen onherkenbaar zouden 
zijn opgegaan in de verzekeringsactiviteiten van de verkrijger slaagde niet. Uit deze twee 
uitspraken kan worden opgemaakt dat het vooral de in het arrest Spijkers genoemde 
elementen zijn die de rechter een grote vrijheid tot interpretatie van het feitencomplex geven. 
De Rechtbank Utrecht legde de nadruk op het feit dat geen materiële activa waren 
overgedragen en de handelsnaam was gewijzigd, de Rechtbank Dordrecht hechtte het meest 
belang aan de naadloze voortzetting van de activiteiten. Anders gezegd: De Rechtbank 
Utrecht meende dat er geen sprake was van identiteitsbehoud (zie het hierboven genoemde 
zevende handvat), de Rechtbank Dordrecht meende van wel. Deze rechterlijke beleidsvrijheid 
leidt noodzakelijkerwijs tot rechtsonzekerheid. Indien een Italiaans restaurant wordt 
overgenomen door iemand die er een Frans restaurant van wil maken, behoudt de 
onderneming dan haar identiteit omdat de overnemer alle materiële activa overneemt? Of 
verliest zij deze, omdat een Frans restaurant een geheel andere signatuur heeft dan een 
Italiaans? De kantonrechter te Amsterdam meende in 1999 dat het laatste het geval was. In 
veel uitspraken geeft de rechter geen inzicht in de elementen die hij van belang acht bij het 

                                                      
15 Kamerstukken II 1980/81, 15 940, nr. 3, p. 4-5. 



bepalen of een geheel van activa en passiva een onderneming is. Een uitzondering hierop is de 
uitspraak van de Rechtbank Rotterdam inzake Soeteman tegen de Stichting Ebbe en Vloed. 
De casus was als volgt. Soeteman was in juni 1975 in dienst getreden als kok bij de Ebbe en 
Vloed, een woongemeenschap voor ouderen. Eind 1999 werd de exploitatie van de 
voedingsdienst van Ebbe en Vloed uitbesteed aan BRN. Drie dagen voor de uitbesteding 
zegde Soeteman zijn arbeidsovereenkomst met Ebbe en Vloed op; per 1 december trad hij met 
enkele collega’s in dienst bij BRN. Feitelijk veranderde er niets: Soeteman bleef zijn 
werkzaamheden in de dezelfde keuken uitoefenen. In mei 1994 zegde Ebbe en Vloed het 
contract met BRN per 1 december 1995 op. Eind 1994 had BRN hierover met Soeteman 
gesproken: het einde van het contract zou het eind van zijn werkzaamheden in de keuken 
betekenen. Medio september 1995 werden voor Soeteman en enkele collega’s 
ontslagvergunningen verkregen, waarna BRN de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 
januari 1996 opzegde. Ebbe en Vloed had inmiddels met Geldershof een overeenkomst tot 
exploitatie van de voedingsdienst gesloten. Geldershof leverde vanaf 1 december 1995 (de 
datum van het aflopen van het contract tussen Ebbe en Vloed en BRN) op detacheringsbasis 
de volledige personele bezetting van de voedingsdienst van Ebbe en Vloed. Soeteman meende 
dat het beëindigen van het contract door Ebbe en Vloed met BRN en het terugnemen van het 
beheer van de voedingsdienst (en eventueel de daarop volgende terhandname van de 
exploitatie door Geldershof) een overgang van onderneming constitueerde. Hij vorderde loon 
en wedertewerkstelling van zowel Ebbe en Vloed als van Geldershof, die op hun beurt op 10 
mei 1996 ontbinding voor zover vereist bij de kantonrechter te Sommelsdijk verzochten. De 
kantonrechter wees het verzoek af. Soeteman ging in beroep. De rechtbank stelde voorop dat 
voor het antwoord op de vraag of een onderneming is overgegaan, vastgesteld moet worden 
of de identiteit bewaard is gebleven. De rechtbank hechtte belang aan het feit dat BRN de 
exploitatie van de voedingsdienst feitelijk zelf tussen 1 december 1989 en 1 december 1995 – 
de contractsperiode – ter hand had genomen; dan zou de voedingsdienst immers deel 
uitmaken van de onderneming van BRN (en had zij derhalve kunnen overgaan). Volgens de 
rechtbank was dit niet het geval geweest, want: 
 

• De door BRN ingezette personen waren weliswaar in dienst van BRN, maar hun 
lonen, sociale lasten enz. kwamen voor rekening van Ebbe en Vloed. 

• Onder meer de ruimten, inrichtingen, keukenapparatuur en inventaris die noodzakelijk 
zijn voor een goede exploitatie werden door Ebbe en Vloed om niet aan BRN ter 
beschikking gesteld; 

• BRN kon niet naar eigen inzicht het menu vaststellen. 
• Het inkoopbeleid was in handen van Ebbe en Vloed, aan haar kwamen tevens de 

inkoopvoordelen ten goede. 
• Ebbe en Vloed bepaalde de prijs van de maaltijden. 
• Ebbe en Vloed betaalde een vast bedrag aan BRN voor overige personeelskosten, 

waaronder kosten voor cursussen en dienstkleding. 
• Voor het door BRN gevoerde beheer werd een ‘fee’ in rekening gebracht. 
• Ebbe en Vloed droeg het risico voor eventuele stakingen en onvoorziene 

bedrijfssluiting. 
• De bewoners van het tehuis betaalden voor hun maaltijden aan Ebbe en Vloed, niet 

aan BRN. 
 
Hieruit bleek de rechtbank dat BRN alleen het personeel verzorgde, hetgeen – zeker in het 
licht van de opsomming hierboven – onvoldoende grond opleverde voor de stelling dat een 
onderneming was overgegaan. Soeteman kon evenmin hard maken dat Ebbe en Vloed hem de 
toezegging had gedaan dat hij kon terugkeren wanneer hij dat wenste. Soeteman ging in 



cassatie; de Hoge Raad  bevestigde de uitspraak van de rechtbank. Een uitspraak zoals die van 
Rechtbank Rotterdam, waarin duidelijk de verschillende elementen worden genoemd en 
afgewogen, is zeldzaam.16

 
Het overgangsbegrip in de Nederlandse wetgeving  
Onder “overgang” moet volgens art. 7:662 lid 2 onder a BW worden verstaan “de overgang, 
met het oog op voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, ten 
gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing, van een economische eenheid die haar 
identiteit behoudt”. Tot de wetswijziging van 2002 bepaalde art. 7:662 onder b dat onder 
overgang ten gevolge van een overeenkomst “inzonderheid een overeenkomst verkoop, 
verhuur, verpachting, of uitgifte in vruchtgebruik” moest worden verstaan. Doel van deze zin 
was een enuntiatieve opsomming te geven van de overeenkomsten ten gevolge waarvan een 
onderneming kan overgaan. Een dergelijke opsomming is echter overbodig, wordt door de 
richtlijn niet geëist en kan zelfs verwarring in de hand werken – zoals bij de  bespreking van 
het overgangsbegrip in de richtlijn is aangegeven, heeft het Hof van Justitie immers 
uitgemaakt dat vrijwel elke rechtshandeling (dus niet alleen een overeenkomst) een overgang 
van onderneming kan bewerkstelligen. Sinds 2002 wordt juridische fusie expliciet in art. 
7:662 BW genoemd als titel die tot overgang kan verplichten. Destijds meende de wetgever 
dat opneming van fusie in de opsomming van art. 7:662 BW niet noodzakelijk was, omdat 
fusie voor werknemers toch minimaal dezelfde gevolgen zou hebben als toepasselijkheid van 
de artikelen 7:662 e.v. BW.17 Dat is echter niet per definitie het geval; zouden de artikelen 
7:662 e.v. BW niet gelden in geval van fusie, dan zou de werknemer bijvoorbeeld het 
bewijsvoordeel van artikel 7:665 BW missen. Opmerkelijk is dat de juridische splitsing – toch 
in vele opzichten het spiegelbeeld van fusie – wél een plaats in art. 7:662 BW kreeg. Het 
huidige art. 7:662 BW heeft aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt door beide vormen 
van overgang expliciet te noemen. 
De Nederlandse rechtspraak heeft zich goed aangepast aan de uitbreiding die het Hof van 
Justitie aan het overgangsbegrip heeft gegeven. Zo is door de Hoge Raad in navolging van 
Europese rechtspraak bepaald dat voor de datum van overgang niet de datum van sluiting van 
de overeenkomst doorslaggevend is, maar de datum waarvan gezegd kan worden dat de 
verkrijger toen daadwerkelijk de beschikking kreeg over de middelen die nodig zijn om de 
onderneming voort te zetten. Die datum kan zelfs voor de datum van contractsluiting liggen. 
Een eenzijdige rechtshandeling, zoals de opzegging van een franchiseovereenkomst kan een 
overgang van onderneming krachtens overeenkomst bewerkstelligen, nu een dergelijke 
opzegging in het kader van contractuele betrekkingen geschiedt. Ook een overgang in twee 
fasen (zie hiervóór) bewerkstelligt volgens de Hoge Raad een overgang van onderneming, en 
in navolging van het Hof van Justitie in het arrest Sophie Redmond Stichting heeft de rechter 
uitgemaakt dat bij een overgang in twee fasen zelfs een onderliggende contractuele band 
tussen de oorspronkelijke vervreemder en verkrijger niet vereist is: overheveling van een 
subsidie van de ene naar de andere onderneming kan een overgang van onderneming 
bewerkstelligen; voldoende is dat er contacten zijn geweest tussen de twee ondernemingen. 
Deze rechtspraak heeft er echter niet toe geleid dat de wetgever in art. 7:662 BW afstand heeft 

                                                      
16 In gelijke zin Van Straalen p. 89: “Bij de toetsing door de feitenrechter aan het door het Hof gegeven criterium 
wordt vaak volstaan met een opsomming van de feiten, gevolgd door de conclusie dat het feitencomplex al dan 
niet een overgang van onderneming behelst. Welk gewicht aan de afzonderlijke feitelijk omstandigheden wordt 
toegekend en om welke redenen dat gebeurt, wordt niet altijd duidelijk.” 
17 Zie Kamerstukken II 1979-1980, 15 940, nr. 3, p. 2 en 3. Kamerstukken II 1980-1981, 16 453, nr. 3, p. 4. 
Voordeel van fusie is bovendien dat pensioenrechten mee overgaan. Bij een ‘gewone’ overgang van 
onderneming is dat, ingevolge het bepaalde in artikel 7:664 BW, niet het geval. Zoals hierna zal blijken, leidt 
wetsvoorstel 27 469 ertoe dat dit verschil grotendeels vervalt.  



genomen van de term “overeenkomst”. De huidige wettekst is daardoor te beperkt 
geformuleerd. 
 
Fusie en splitsing 
Vindt de overgang plaats door middel van fusie of splitsing, dan zijn naast de artikelen 7:662 
e.v. BW de bepalingen uit de zevende titel van Boek 2 BW van toepassing. Voor de 
werknemer maakt dit in het algemeen niet veel uit, omdat in beide regelingen sprake is van 
een overgang van alle rechten en verplichtingen. Toch zijn er enkele verschillen tussen Titel 7 
en de artikelen 7:662 e.v. BW. Deze verschillen zullen later bij behandeling van de 
betreffende onderwerpen aan de orde komen. Hier kan worden vermeld dat bij een fusie  
altijd zonneklaar is wie de verkrijgende werkgever zal zijn, maar bij een splitsing hoeft dat 
niet altijd het geval te zijn. Onduidelijkheid kan zich voordoen indien een onderneming wordt 
gesplitst in verschillende ondernemingen. Op de besturen van de partijen bij de splitsing rust 
ingevolge artikel 2:334g lid 1 BW de plicht in een schriftelijke toelichting uiteen te zetten wat 
de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden zijn vanuit juridisch, economisch en sociaal 
oogpunt, maar dit biedt niet altijd voldoende waarborg. Meent een werknemer dat onduidelijk 
is wat zijn positie als gevolg van de splitsing zal zijn, dan zou hij, als schuldeiser, kunnen 
eisen dat minimaal een der partijen bij de splitsing zekerheid stelt. Gebeurt dat niet, dan zal 
een verzet als bedoeld in artikel 2:334l BW gegrond worden verklaard (artikel 2:334k BW). 
Mogelijkerwijs zal de werknemer ook verzet kunnen aantekenen indien de artikelen 7:662 e.v. 
BW te zijnen aanzien onjuist of ten onrechte wel of niet worden toegepast. De 
arbeidsovereenkomst zelf is in ieder geval niet voor splitsing vatbaar (artikel 2:334j BW): de 
werknemer zal dus als gevolg van de splitsing niet meerdere werkgevers krijgen.18

 
2.4 Conclusie 
 
De personele werkingssfeer van de richtlijn en de Nederlandse wetgeving lijken met elkaar 
overeen te komen 

• De richtlijn biedt lidstaten de ruimte zelf te bepalen wie als werknemer in de zin van 
richtlijn worden beschermd, al mogen uitzendkrachten, bepaaldetijders en 
deeltijdwerkers niet worden uitgesloten. Door implementatie van de richtlijn is in het 
BW geschied, hetgeen meebrengt dat de regeling alleen voor werknemers geldt. 
Ambtenaren zijn expliciet uitgesloten, hetgeen in overeenstemming is met Europese 
rechtspraak. De Nederlandse wetgever zou ervoor kunnen kiezen de personele 
werkingssfeer uit te breiden, maar heeft daarvan afgezien. Ten aanzien van enkele 
groepen, zoals de werknemer in de zin van het BBA die niet tevens werknemer in de 
zin van het BW is, kan men zich afvragen of de richtlijn op juiste wijze is 
geïmplementeerd: deze personen worden immers wel degelijk “als werknemer” door 
de nationale arbeidswetgeving beschermd. 

 
Een arbeidsovereenkomst is een vereiste 

• De richtlijn en de Nederlandse wetgeving gelden alleen voor personen die in dienst 
zijn van de vervreemder wiens onderneming overgaat. In bepaalde situaties wordt 
deze beperking als een lacune gevoeld. Binnen groepsstructuren zijn werknemers 
veelal in dienst van een moedermaatschappij of een personeels-BV, maar werken zij 
feitelijk bij een andere vennootschap binnen de groep. Wordt deze vennootschap 
overgedragen, dan gaan deze werknemer niet mee over, maar vloeien als het ware 
terug naar de moedermaatschappij of personeels-BV, hun eigen werkgever. Het 

                                                      
18 Zie hierover uitvoeriger: Beltzer 1999. 



gebruik van verschillende rechtspersonen om de risico’s binnen groepsstructuren te 
kanaliseren kan ertoe leiden dat de vervreemder met overtollige werknemers blijft 
zitten en, omgekeerd, de verkrijger niet de werknemers krijgt waar hij op had gehoopt. 

 
Het ondernemingsbegrip blijft voor discussie vatbaar. De eis van identiteitsbehoud laat veel 
ruimte tot interpretatie 

• Overgang louter als gevolg van transacties met aandelen waarbij geen verandering 
optreedt in de persoon van de werkgever is geen overgang in de zin van art. 7:662 en 
de richtlijn. Het gaat om de overdracht van ondernemingsactiviteiten, waarbij gedacht 
moet worden aan de overgang van gebouwen, inventaris, klantenkring, vergunningen, 
knowhow, goodwill, etc. Een voorwaarde is dat de onderneming haar identiteit 
behoudt. Dit identiteitsbehoud blijkt uit een aantal zaken, zoals het feit dat materiële 
activa worden overgedragen, de klantenkring dezelfde blijft en in hoeverre de 
activiteiten voor en na de overgang met elkaar overeenkomen. Omdat het Hof van 
Justitie een aantal elementen heeft genoemd die niet limitatief zijn, niet op zichzelf 
staan en er geen rangorde tussen de elementen bestaat, bestaat er veel ruimte voor de 
rechter zelf te bepalen in welke situatie hij aan welk element een doorslaggevend 
belang hecht. In situaties waarin niet sprake is van overname van een geheel bedrijf 
leidt dit tot rechtsonzekerheid. 

 
Het overgangsbegrip is veel ruimer dan de tekst van de richtlijn en de Nederlandse wetgeving 
doen vermoeden 

• Volgens de tekst van de richtlijn en de Nederlandse wetgeving dient aan de overgang 
een overeenkomst ten grondslag te liggen. Uit rechtspraak blijkt echter dat dit niet het 
geval hoeft te zijn: elke rechtshandeling die tot overgang verplicht, of het nu gaat om 
een eenzijdige rechtshandeling, een rechterlijk besluit of een wetsbesluit, brengt een 
overgang “krachtens overeenkomst” mee. In sommige gevallen is de rechter bereid 
aan te nemen dat aan het overgangsvereiste is voldaan wanneer louter contacten tussen 
vervreemder en verkrijger hebben bestaan. 



3 Behoud van rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst 
 
 
Artikel 3 Richtlijn 
1. De rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tĳdstip 
van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, gaan door deze 
overgang op de verkrĳger over. 
De lidstaten kunnen 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 een op het tĳdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst 
of arbeidsbetrekking. 
2. De lidstaten kunnen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de vervreemder 
de verkrĳger in kennis stelt van alle rechten en verplichtingen die uit hoofde van dit artikel op 
de verkrĳger zullen overgaan, voorzover deze rechten en verplichtingen de vervreemder op de 
datum van overgang bekend zĳn of hadden moeten zĳn. Het feit dat de vervreemder nalaat de 
verkrĳger in kennis te stellen van een dergelĳk recht of een dergelĳke verplichting, laat de 
overgang van dat recht of die verplichting en de rechten van werknemers 
tegenover de verkrĳger en/of vervreemder ten aanzien van dat recht of die verplichting 
onverlet. 
 
Artikel 7:663 BW 
Door de overgang van een onderneming gaan 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 verkrijger. Evenwel is die 
werkgever nog gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden 
voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór 
dat tijdstip. 
 
3.1 Inleiding 
 
Het doel van de richtlijn is het beschermen van werknemers bij een overgang van 
onderneming. Dit doel wordt gerealiseerd door de verkrijger van de onderneming te 
verplichten alle aan de onderneming verbonden werknemers over te nemen met behoud van 
hun rechten en verplichtingen uit hun arbeidsovereenkomsten (en arbeidsbetrekkingen) zoals 
die op het moment van de overgang bestaan. Het staat de lidstaten vrij te bepalen dat 
vervreemder en verkrijger na de overgang hoofdelijk aansprakelijk zijn voor verplichtingen 
van vóór de overgang (art. 3 lid 1). Om te voorkomen dat de verkrijger niet “weet wat hij 
krijgt”, legt de richtlijn op de vervreemder de verplichting de verkrijger in te lichten omtrent 
aard en omvang van de rechten en verplichtingen, voor zover hij daar zelf kennis van draagt 
(of die kennis had behoren te hebben). Art. 3 van de richtlijn is geïmplementeerd in art. 7:663 
BW. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen de hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
vervreemder te beperken tot een jaar na de overgang. Rechten en verplichtingen kunnen ook 
zijn opgenomen in collectieve regelingen. Het behoud van dergelijke rechten en 
verplichtingen komt in hoofdstuk 5 aan de orde. Het behoud van pensioenrechten wordt in het 
volgende hoofdstuk behandeld.  
 
3.2 Rechten en verplichtingen 
 
De richtlijn en de Nederlandse wetgeving 



Door de overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die voor de 
vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande 
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking overgang over op de verkrijger. De automatische 
overgang brengt mee dat de verkrijger in principe integraal de hoedanigheid van werkgever 
van zijn voorganger voortzet. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat wanneer de verkrijger de 
arbeidsovereenkomst met de overgegane werknemer wil opzeggen, hij voor de berekening 
van de opzegtermijn tevens het aantal dienstjaren bij de vervreemder zal moeten betrekken. 
Daarnaast zal de overgegane werknemer van de verkrijger kunnen eisen dat hij hetzelfde loon 
betaald krijgt als voorheen, hetzelfde aantal vakantiedagen kan opnemen, dezelfde 
overwerkvergoeding betaald krijgt, enzovoort. Dit kan meebrengen dat de verkrijger 
verschillende pakketten arbeidsvoorwaarden moet toepassen op verschillende groepen 
werknemers, hetgeen tot wrijvingen tussen deze verschillende werknemers kan leiden. Zo is 
het goed voorstelbaar dat de overgegane werknemer A voor hetzelfde overwerk een hogere 
overwerkvergoeding krijgt dan zijn collega B die reeds voor de overgang bij de verkrijger in 
dienst was. Het belang van de overgegane werknemers bij handhaving van hun 
arbeidsvoorwaarden is door de Europese wetgever echter hoger ingeschat dan het belang van 
de verkrijger en het reeds voor de overgang bij hem werkzame personeel bij het bestaan van 
een uniform arbeidsvoorwaardenpakket. De algemene overgang is beperkt tot reeds bestaande 
rechten en verplichtingen. Ook rechten en verplichtingen die ten tijde van de overgang al wel 
bestonden, maar nog niet opeisbaar waren, gaan over (Zie het arrest Abels). Hierbij is te 
denken aan een toezegging dat het salaris van de werknemer het volgende jaar met een 
bepaald percentage of bedrag zal stijgen. Maar (loopbaan)verwachtingen van de werknemer 
die niet de status van een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiend recht hebben, blijven 
buiten de overgang. Zo is de verkrijger niet gebonden aan de verwachting van de overgegane 
werknemer dat hij op basis van zijn functioneren bij de vervreemder een bepaalde 
salarisschaal automatisch tot het einde toe zal doorlopen. Daarvoor zijn concrete toezeggingen 
van de werkgever vereist. Desondanks komt het regelmatig voor dat in overleg met de 
vakbonden wordt besloten dat de overgaande werknemers gedurende een bepaalde periode na 
de overgang garanties ten aanzien van het salarisperspectief zullen worden gegeven. De 
verplichte overgang ziet alleen op rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Had 
de vervreemder vóór de overgang bijvoorbeeld verzuimd socialezekerheidspremies te voldoen 
of loonbelasting af te dragen, dan kan de verkrijger niet op grond van art. 7:663 BW worden 
aangesproken tot betaling daarvan. De verplichting tot betaling vloeit immers niet uit de 
arbeidsovereenkomst voort, maar uit de wet.  
 
Doordat de verkrijger de hoedanigheid van de vervreemder als werkgever voortzet, moet hij 
aan de werknemer tevens nog openstaande schulden van voor de overgang betalen. Door de 
vervreemder niet betaald loon moet hij alsnog uitkeren en voor de overgang niet opgenomen 
vakantiedagen alsnog toekennen. Hij kan de werknemer daarvoor niet verwijzen naar de 
vervreemder, noch kan hij uitdrukkelijk met de werknemer of de vervreemder overeenkomen 
dat de vervreemder alleen aansprakelijk is voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, of 
die verplichtingen nu voor of na de overgang zijn ontstaan. Hierbij passen voor de 
Nederlandse situatie enkele belangrijke kanttekeningen die hierna zullen worden besproken. 
Art. 3 van de richtlijn is opgenomen in art. 7:663 BW. Ten aanzien van het bereik van de term 
“rechten en verplichtingen” bestaat geen discrepantie met de richtlijn. Rechtspraak omtrent de 
reikwijdte van dit begrippenpaar is zeer schaars. Dit wekt het vermoeden dat het tot weinig 
misverstanden aanleiding geeft. 
 
3.3 Aansprakelijkheid na de overgang 
 



Zoals in de inleiding bij dit hoofdstuk is gesteld, mogen de lidstaten bepalen dat de 
vervreemder ook na het tijdstip van de overgang van onderneming naast de verkrijger 
aansprakelijk is voor de verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst of een 
arbeidsbetrekking die op het moment van overgang bestond. Deze bepaling is in de 
Nederlandse wetgeving neergelegd in artikel 7:663 BW. De vervreemder is nog gedurende 
een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de 
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan voor dat tijdstip. Deze termijn 
van een jaar is een vervaltermijn. Aan deze hoofdelijke aansprakelijkheid zijn dus 
beperkingen gesteld. Allereerst is zij beperkt tot een periode van een jaar na de overgang. Met 
deze beperking wordt volgens de wetgever “een zeker evenwicht gebracht in de belangen van 
de oude werkgever en die van bescherming van de werknemers tegen het risico van de 
overgang.”19 Ten tweede geldt zij alleen voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die 
zijn ontstaan vóór het tijdstip van overgang. Tot betaling van een loonvordering die vóór de 
overgang is ontstaan kan de overgegane werknemer dus tot een jaar na de overgang zowel de 
verkrijger als de vervreemder aanspreken. Maar voor niet betaald loon dat betrekking heeft op 
een tijdvak dat geheel ligt in de periode na de overgang kan de werknemer de vervreemder 
niet aanspreken. Betaalt de verkrijger na de overgang aan de overgegane werknemer een 
schuld (zoals achterstallig loon) daterend van voor de overgang, dan kan de verkrijger de 
vervreemder aanspreken tot terugbetaling daarvan. Het doet er daarbij niet toe of inmiddels de 
termijn van een jaar sinds de overgang is verstreken. De regel van artikel 7:663 BW heeft tot 
doel werknemers te beschermen door hun gedurende een jaar na de overgang twee hoofdelijk 
aansprakelijke crediteuren te geven.20 Dit moet goed worden onderscheiden van de 
rechtsverhouding tussen de vervreemder en de verkrijger indien de laatste een schuld betaalt 
waarvoor de eerste voor de overgang aansprakelijk en draagplichtig was. Art. 3 lid 1 van de 
richtlijn en artikel 7:663 BW bepalen niets over die rechtsverhouding. Dat is niet verrassend. 
Het doel van deze regelingen is immers de werknemer te beschermen; zij introduceren 
daarom werknemersbescherming en geen “vervreemderbescherming”. Nu de vervreemder en 
de verkrijger ingevolge artikel 7:663 BW gedurende een jaar hoofdelijk aansprakelijke 
schuldenaren zijn, kan de verkrijger die een voor de overgang ontstane schuld aan de 
werknemer heeft betaald een beroep doen op de regeling van de hoofdelijkheid uit de 
artikelen 6:10 en 6:12 BW. Volgens het eerste lid van artikel 6:10 BW zijn hoofdelijke 
schuldenaren ieder voor het gedeelte van de schuld dat hun aangaat verplicht in de schuld bij 
te dragen. Art. 6:12 BW bepaalt vervolgens dat indien een hoofdelijke schuldenaar aan de 
schuldeiser (in casu de werknemer) meer betaalt dan het gedeelte dat hem aangaat, hij voor 
dat gedeelte gesubrogeerd wordt in de rechten van de schuldeiser jegens de medeschuldenaren 
tot ten hoogste het bedrag dat die medeschuldenaren elk aangaat. Dit betekent dat de 
verkrijger de vervreemder kan aanspreken tot terugbetaling van hetgeen hij de werknemer 
heeft betaald, nu oude schulden hem in het geheel niet aangaan. In de literatuur denkt men 
daar wel anders over. Zo schreef Van Vliet in 1994: “Of de nieuwe werkgever voor dit soort 
claims die bij hem pas inderdaad na een jaar zijn ingediend alsnog verhaal zal kunnen nemen 
op de vorige werkgever, hangt ervan af of zij daaromtrent afspraken hebben gemaakt (…). 
Zonder bijzondere afspraak is de oude werkgever daar niet voor aansprakelijk.”21; Fruytier 
schreef twee jaar daarvoor: “De meest vergaande verplichting die de overnemer op zijn nek 
krijgt is betaling van openstaande schulden in geld en vrije tijd aan de overgenomen 
werknemers. (…) Daarvoor heeft hij van rechtswege geen verhaal op de overdrager, dus dat 

                                                      
19 Kamerstukken II 1979/1980, 15 940, nr. 3, p. 7. 
20 Een Rotterdamse kantonrechter legde deze regel in 1993 overigens zo uit, dat de vervreemder een 
loonvordering van de werknemer kan afweren wanneer de verkrijger de loonvordering erkent of wanneer die op 
eenvoudige wijze in rechte kan worden vastgesteld. 
21 Van Vliet 1994, p. 110. 



moet hij uitdrukkelijk bedingen.”22 Ook Fase was deze mening toegedaan: “Het feit, dat de 
overnemer na de overgang debiteur van de lopende schulden wordt, maakt het raadzaam dat 
in het overnamecontract een verrekeningsbeding wordt opgenomen nu de wet hem geen 
regres op de overdrager biedt.”23 Ten slotte noem ik Van Straalen: “De werknemer kan kiezen 
wie hij voor de vóór de overgang ontstane verplichtingen aanspreekt: de vervreemder of de 
verkrijger. Spreekt de werknemer de vervreemder aan, dan kan deze hetgeen hij heeft betaald 
op de verkrijger verhalen. Of hij daarin zal slagen, hangt af van de inhoud van het 
overnamecontract.”24 Hoewel de literatuur derhalve de verkrijger een regresrecht op de 
vervreemder lijkt te ontzeggen, zie ik onvoldoende grond die redenering te volgen. Dit neemt 
niet weg dat het, om onduidelijkheid en misverstanden te voorkomen, de voorkeur verdient 
dat de vervreemder en de verkrijger afspraken maken over ten tijde van de overgang 
bestaande schulden.  
 
3.4 Enkele bijzondere rechten en verplichtingen 
 
Anciënniteit 
De anciënniteit van de werknemer speelt in het arbeidsrecht in verschillende situaties een rol. 
Te denken valt aan het vaststellen van de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen 
(art. 7:672 lid 2 BW) en het vaststellen van het aantal gewogen dienstjaren voor de 
berekening van de billijke vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst (art. 7:685 
lid 8 BW) op basis van de kantonrechtersformule. Daarnaast dient het CWI bij de beoordeling 
van een ontslagaanvraag ingevolge artikel 4:2 van het Ontslagbesluit het anciënniteitsbeginsel 
in acht te nemen. Toepassing van dit beginsel houdt in dat per ondernemingsvestiging en per 
categorie vergelijkbare functies de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor 
ontslag in aanmerking komen. De vraag is in hoeverre anciënniteit van de werknemer een rol 
speelt in geval van overgang van onderneming. Strikt geredeneerd is anciënniteit op zichzelf 
beschouwd geen “recht of verplichting” uit de arbeidsovereenkomst. In het arrest Collino 
bepaalde het Hof van Justitie dat de anciënniteit van de werknemer op zichzelf niet overgaat. 
Alleen de financiële aspecten, verbonden aan die anciënniteit, gaan over. Wat het Hof 
hiermee heeft bedoeld is niet geheel zeker. Duidelijk is dat bijvoorbeeld opgebouwde 
aanspraken uit loonschalen uit hoofde van de CAO en daarmee gepaard gaande stijgingen wel 
meegaan: dit betreft immers hun financiële aanspraak. Ook voor het berekenen van de 
opzegtermijn lijkt mij de anciënniteit van de werknemer van belang te zijn: gedurende die 
termijn dient immers het loon te worden doorbetaald. Dit zou echter anders kunnen liggen bij 
hiërarchische verhoudingen op basis van een anciënniteit. De werknemer zal zich, binnen de 
grenzen der redelijkheid, moeten schikken in een nieuwe hiërarchische structuur die bij de 
verkrijger geldt, ook als dat voor hem een lagere positie betekent. Ook in geval van een 
collectief ontslag is de redenering verdedigbaar dat de anciënniteit van de overgenomen 
werknemers behouden blijft. 
 
[casus] De verkrijger heeft als gevolg van de overgang van de werknemers van de 
vervreemder een overschot aan personeel. Wie dient hij het eerst voor ontslag voor te dragen? 
Kan hij voor de overgenomen werknemers eerst een ontslagvergunning vragen? Niet zonder 
meer. De verkrijger kan voor positie te staan, dat hij “eigen” werknemers in plaats van 
overgenomen werknemers zal moeten ontslaan, doordat de overgenomen werknemers hun 
(betere) anciënniteitsrechten hebben behouden. Waarschijnlijk is het voor de werknemers van 

                                                      
22 Fruytier 1992, p. 84. 
23 Fase 1983, p. 359. 
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de verkrijger moeilijk te verteren dat zij het zullen zijn die om anciënniteitsredenen hebben te 
wijken voor de nieuwgekomenen. 
 
Onjuist lijkt een uitspraak van de RDA ’s-Hertogenbosch uit 1997, waarin deze bepaalde dat 
het een redelijk uitgangspunt is na een overgang van onderneming de werknemers van de 
verkrijger de voorkeur krijgen boven werknemers van de vervreemder. 
 
Het concurrentiebeding 
Bij toepassing van het beginsel van behoud van rechten en verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst bij de overgang van een onderneming neemt het concurrentiebeding een 
aparte plaats in. Die aparte plaats vloeit voort uit een aantal eigenschappen van het 
concurrentiebeding. Over het algemeen betreft het concurrentiebeding een hoogstpersoonlijke 
aangelegenheid tussen de werkgever met diens bedrijfsdebiet aan de ene kant en de 
werknemer in een bepaalde functie aan de andere kant. Het is meestal niet zo dat een 
werkgever met al zijn werknemers (gelijkluidende) concurrentiebedingen sluit. Daarnaast 
beperkt het concurrentiebeding de werknemer in zijn door de Grondwet in art. 19, derde lid 
gegarandeerde vrijheid van arbeidskeuze. Daarom dient niet licht te worden aangenomen dat 
een concurrentiebeding is overeengekomen dan wel is gecontinueerd bij verandering van 
functie en/of werkgever. Ten slotte dient te worden bedacht dat het concurrentiebeding in 
tegenstelling tot andere rechtspositionele regelingen pas in werking treedt na het einde van de 
arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever met wie het concurrentiebeding 
was overeengekomen. Deze bijzonderheden staan echter niet in de weg aan de 
toepasselijkheid van de richtlijn en de artikelen 7:662 e.v. BW en de daarin vervatte regel dat 
de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, inclusief het concurrentiebeding, in 
geval van overgang van onderneming op de verkrijger overgaan. De aparte plaats die het 
concurrentiebeding inneemt vloeit dan ook niet voort uit deze regelingen, maar uit de 
rechtspraak, en wel in het bijzonder uit het in 1979 gewezen arrest Brabant/Van Uffelen van 
de Hoge Raad. In dit arrest bepaalde de Hoge Raad dat een concurrentiebeding zijn 
rechtskracht kan verliezen indien de arbeidsovereenkomst een ingrijpende wijziging 
ondergaat met als gevolg dat dit beding aanzienlijk zwaarder op de werknemer drukt dan 
voorheen. In casu was de wijziging in functie van assistent-makelaar naar beëdigd makelaar 
voor de Hoge Raad voldoende om tot een dergelijke ingrijpende wijziging te concluderen. Dit 
betekent dat ook in geval van een overgang van een onderneming het mogelijk is dat een 
concurrentiebeding ter gelegenheid van de overgang vervalt. Het concurrentiebeding gaat 
weliswaar over naar de verkrijger, maar gaat vervolgens vanwege de ingrijpende wijziging die 
de overgang voor de arbeidsovereenkomst meebrengt aanzienlijker zwaarder op de 
werknemer drukken waardoor het niet langer geldt. Van Straalen25 meent dat het niet 
mogelijk is dat een concurrentiebeding in geval van overgang van een onderneming zwaarder 
op de werknemer gaat drukken, waarbij hij er de nadruk op legt dat de rechten en 
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ongewijzigd op de verkrijger overgaan. De 
omvang van het concurrentiebeding bij de verkrijger zou worden bepaald door de situatie bij 
de vervreemder op het moment van de overgang. Die redenering lijkt niet in 
overeenstemming met het systeem. De inhoud van de arbeidsovereenkomst - en daarmee van 
een concurrentiebeding – is gedurende de looptijd van die arbeidsovereenkomst aan 
verandering onderhevig, bijvoorbeeld vanwege veranderingen in verantwoordelijkheden van 
de werknemer of vanwege wijzigingen in de ondernemingsstructuur. Of er gedurende de 
looptijd van de arbeidsovereenkomst sprake is van een overgang van een onderneming in de 
zin van de richtlijn maakt daarbij geen verschil, aangezien de richtlijn het uitgangspunt van 
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continuïteit van de arbeidsverhouding hanteert. Ofwel: zoals een concurrentiebeding zonder 
dat sprake is van overgang van een onderneming qua inhoud kan veranderen en zwaarder kan 
gaan drukken, zo kan het dat ook indien wel sprake is van overgang van een onderneming. 
Wanneer is een concurrentiebeding als gevolg van een ingrijpende wijziging zoveel zwaarder 
gaan drukken dat het zijn rechtskracht verliest? Zoals de Hoge Raad in 1987 in het arrest 
Ibes/Atmos bepaalde, is de enkele overgang niet voldoende om zo een ingrijpende wijziging 
aan te nemen. Sommige ingrijpende wijzigingen brengen een zwaarder drukken van het 
concurrentiebeding mee, andere niet. Uit de letterlijke bewoordingen van de Hoge Raad in het 
arrest Brabant/Van Uffelen volgt dat alleen een ingrijpende wijziging die daadwerkelijk een 
zwaarder drukken van het concurrentiebeding tot gevolg heeft, meebrengt dat het beding zijn 
rechtskracht verliest. Een functieverzwaring behoeft dan niet noodzakelijkerwijs tot een 
zwaarder drukkend concurrentiebeding te leiden. Veel zal afhangen van het functioneel bereik 
van het concurrentiebeding.  
 
[casus] Ter gelegenheid van de overgang van een onderneming promoveert een junior 
verzekeringsadviseur tot senior verzekeringsadviseur. Dit brengt niet per definitie een 
ingrijpende wijziging teweeg met als gevolg dat het concurrentiebeding zwaarder is gaan 
drukken en zijn rechtskracht verliest. Het is goed mogelijk dat het beding net zo zwaar drukt 
als voorheen, bijvoorbeeld omdat deze promotie niet meebrengt dat de 
verzekeringsportefeuille van de betreffende werknemer uitgebreid wordt. Aan de andere kant 
is het mogelijk dat de functie van de werknemer inhoudelijk geen wijziging ondergaat, maar 
dat er toch sprake is van een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding die ervoor zorgt 
dat het beding zwaarder is gaan drukken. Indien de betreffende verzekeringsadviseur na 
overgang van de onderneming dezelfde functie behoudt, maar geconfronteerd wordt met het 
feit dat de (grotere) onderneming van de nieuwe werkgever een veel groter geografisch 
klantenbereik heeft dan de oude werkgever, is het goed denkbaar dat sprake is van een 
zodanige ingrijpende wijziging dat het beding zwaarder is gaan drukken en zijn rechtskracht 
verliest.  
 
Uit de rechtspraak blijkt dat deze grammaticale interpretatie van het in het arrest Brabant/Van 
Uffelen gebezigde criterium “een ingrijpende wijziging met als gevolg dat het beding 
zwaarder is gaan drukken” nauwelijks wordt gevolgd. De nadruk ligt in de rechtspraak meer 
op “ingrijpende wijziging” dan op “zwaarder drukken”. Het lijkt erop dat bij overgang van 
een onderneming in de zin van de richtlijn sprake is van een ingrijpende wijziging in de 
arbeidsverhouding waardoor het beding zwaarder is gaan drukken, wanneer ofwel de 
arbeidsovereenkomst na de overgang een wezenlijk andere inhoud heeft gekregen, ofwel het 
concurrentiebeding na de overgang een wezenlijk ander bereik heeft gekregen. 
 
Bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden 
Het principe van de richtlijn en de artikelen 7:662 e.v. BW is dat de werknemer bij de 
verkrijger aanspraak kan maken op dezelfde arbeidsvoorwaarden als hij voorheen bij de 
vervreemder had. Het zal voor de verkrijger niet altijd eenvoudig zijn daaraan te voldoen. De 
vraag heeft zich voorgedaan of de verkrijger de werknemer exact hetzelfde 
arbeidsvoorwaardenpakket dient aan te bieden of dat de werknemer moet instemmen met 
wijzigingen in zijn arbeidsvoorwaardenpakket indien hij er door die wijziging per saldo niet 
op achteruit gaat. Hierbij is te denken aan het geval dat de verkrijger in zijn onderneming een 
langere werkweek hanteert dan de vervreemder, waartegenover hij meer vakantiedagen voor 
de overgegane werknemers stelt. Of de situatie dat de vervreemder een systeem van variabele 
beloning kent en de verkrijger het salaris van de overgegane werknemer in zijn systeem van 
vaste beloning wil inpassen. Een grammaticale uitleg van art. 3 lid 1 van de richtlijn en art. 



7:663 BW wijst erop dat de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst 
ongewijzigd overgaan; nergens wordt de mogelijkheid geboden tot een uitruil te komen. 
Deze grammaticale uitleg is door het Hof van Justitie bevestigd in het arrest Daddy’s Dance 
Hall, waarover meer in de volgende paragraaf. Naast het probleem dat de verkrijger liever 
arbeidsvoorwaarden uitruilt, bestaat het probleem dat de verkrijger sommige rechten van de 
werknemer uit de arbeidsovereenkomst niet kán aanbieden. Hierbij is te denken aan 
personeelskorting op een door de vervreemder gevoerd product. Zo zal een bankemployee 
meestal tegen gunstige tarieven een hypotheek kunnen afsluiten en zal een stewardess 
kortingen kunnen krijgen op de vluchttarieven van de luchtvaartmaatschappij waar zij voor 
werkt. De verkrijger die dat product niet aanbiedt, kan daar dus ook geen korting op verlenen. 
Dergelijke kortingen kunnen niettemin voor de werknemer een aanzienlijke waarde 
vertegenwoordigen. Wat dient er na overgang van een onderneming te gebeuren met die 
kortingen? Er zijn drie mogelijkheden:  
 

• Het recht op korting voor de werknemer vervalt en er treedt niets voor in de plaats. 
• Het recht op korting gaat over; de verkrijger moet een (in waarde) vergelijkbare 

arbeidsvoorwaarde aanbieden. 
• Het recht op korting gaat over; de verkrijger moet het uiterste in het werk stellen de 

betreffende korting te verlenen door het product van de vervreemder te betrekken en 
het vervolgens met de korting aan de werknemer aan te bieden. 

 
De richtlijn en de art. 7:663 BW laten geen ruimte tot afwijking van de hoofdregel, zoals die 
bij de derde mogelijkheid is aangegeven. Omdat dit tot onwerkbare situaties leidt, lijkt het 
meer voor de hand te liggen dat de verkrijger een (in geld) vergelijkbare arbeidsvoorwaarde 
aanbiedt, bijvoorbeeld een korting op een product dat hijzelf voert. Hierbij moet het doel van 
de richtlijn – bescherming van de werknemer – niet uit het oog worden verloren. Daarom is 
de eerste optie ongewenst, omdat de werknemer hierdoor in een slechtere situatie komt te 
verkeren dan vóór de overgang. Ten aanzien van arbeidsvoorwaarden die de verkrijger niet 
kan aanbieden, zal dit er in de praktijk op kunnen neerkomen dat de werknemer ter 
compensatie een bedrag ineens wordt gegeven dan wel dat hem in zijn 
arbeidsvoorwaardenpakket compensatie wordt geboden. Denkbaar is dat de werknemer die 
aan zijn oude arbeidsvoorwaardenpakket wil vasthouden en een redelijk aanbod van de 
verkrijger weigert, handelt mogelijk in strijd met de plicht zich als een goed werknemer te 
gedragen (art. 7:611 BW, zie hierna). 
 
3.5 De wijzigingsbevoegdheid 
 
Uit het systeem van de richtlijn en de artikelen 7:662 e.v. BW volgt dat werknemers hun 
rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst na de overgang behouden. Er is geen 
voorziening opgenomen die het de vervreemder of de verkrijger onder bepaalde 
omstandigheden mogelijk maakt de arbeidsvoorwaarden van de werknemers te wijzigen. De 
vraag kan gesteld worden of het niet wenselijk is en mogelijk moet zijn de 
arbeidsvoorwaarden aan te passen. Het verplichte behoud kan immers tot tal van praktische 
problemen leiden, volgend uit het feit dat arbeidsvoorwaardenpakketten van de vervreemder 
en de verkrijger niet goed op elkaar aansluiten.  
 
[casus] De werknemers van de vervreemder hebben een 36-urige werkweek, waarvoor zij 
destijds hun dertiende maand hebben ingeleverd. Bij de verkrijger geldt een omgekeerde 
situatie: daar wordt veertig uur gewerkt, waarbij daarnaast een dertiende maand wordt 
uitgekeerd. Na de overgang hebben de overgenomen werknemers recht op hun 36-urige 



werkweek en hun collega’s die reeds bij de verkrijging in dienst waren moeten vier uur langer 
werken. Daarbij is het niet uitgesloten dat de overgenomen werknemers met een beroep op 
een gelijkheidsbeginsel alsnog uitkering van de dertiende maand kunnen gaan vorderen. 
 
In een situatie als de bovenstaande wordt de gerechtvaardigdheid en de noodzaak van de 
verkrijger tot harmonisatie van arbeidsvoorwaarden over te gaan duidelijk. In sommige 
situaties gaat het niet eens zozeer om grote verschillen tussen overgenomen werknemers en 
‘zittende’ werknemers, maar om het feit dat de verkrijger bepaalde arbeidsvoorwaarden niet 
kan aanbieden. Hierbij is te denken aan personeelskortingen op leningen bij de bank, op 
vliegtickets bij de vluchtmaatschappij en gratis lunch bij de broodjeszaak. Deze situatie is in 
de vorige paragraaf aan de orde geweest. Daar is gesteld dat de verkrijger een in waarde 
vergelijkbare arbeidsvoorwaarden zal kunnen aanbieden. De vraag is echter op welke wijze 
deze oplossing of andere oplossingen zich verhouden tot de uitspraak van het Hof van Justitie 
in het arrest Daddy’s Dance Hall. De Deense Højesteret had in die zaak het Hof de 
prejudiciële vraag gesteld of de werknemer bij het aangaan van een overeenkomst met de 
verkrijger van de onderneming afstand kan doen van de rechten die hij aan de richtlijn 
ontleent, wanneer hij daarbij zulke voordelen krijgt, dat hij er door de wijziging in de 
aanstellingsvoorwaarden globaal gezien niet op achteruit gaat. In casu was met de betrokken 
werknemer overeengekomen dat zijn commissieloon in een vast salaris zou worden veranderd 
en dat een nieuwe proeftijd van drie maanden zou gelden. Deze laatste voorwaarde werd 
overigens op initiatief van de werknemer opgenomen. Het Hof overwoog het volgende: 
 
“Zoals hierboven opgemerkt, heeft richtlijn nr. 77/187 tot doel de werknemers van een 
overgedragen onderneming het behoud te verzekeren van hun uit een arbeidsovereenkomst of 
arbeidsverhouding voortvloeiende rechten. Aangezien deze bescherming van openbare orde is 
en de partijen bij de arbeidsovereenkomst er dus niet over kunnen beschikken, zijn de 
bepalingen van de richtlijn, en met name die inzake de bescherming van werknemers tegen 
ontslag bij overgang, in zoverre als dwingend te beschouwen voor de werknemers dat er niet 
in ongunstige zin van mag worden afgeweken. Hieruit volgt, dat de werknemers niet kunnen 
afzien van de rechten die de richtlijn hun toekent, en dat hun rechten niet mogen worden 
verminderd, ook niet met hun instemming. Voor deze uitlegging is niet van belang, dat de 
werknemer - zoals in casu - ter compensatie van de voor hem uit de gewijzigde 
arbeidsverhouding voortvloeiende nadelen zulke nieuwe voordelen verkrijgt, dat hij er 
globaal gezien niet op achteruit gaat.” 
 
Vlak voor deze passage had het Hof echter opgemerkt dat de werknemer na de overgang wel 
afwijkende arbeidsvoorwaarden met de verkrijger kan overeenkomen: 
 
“De Britse regering preciseert evenwel, dat een dergelijke afstand door de werknemer 
mogelijk moet zijn wanneer hij die mogelijkheid ook reeds tegenover de vervreemder had. De 
verkrijger bevindt zich dan immers in dezelfde situatie waarin de vervreemder had verkeerd in 
een dergelijk geval; de werknemer zou dus met de verkrijger een wijziging van zijn 
arbeidscontract kunnen overeenkomen binnen dezelfde grenzen als waarbinnen hij dat met de 
vervreemder had gekund. Deze zienswijze moet worden aanvaard.” 
 
Vallen deze twee overwegingen met elkaar te rijmen? De eerste overweging moet zo gelezen 
worden dat ter gelegenheid van de overgang geen afspraken over afwijkende 
arbeidsvoorwaarden mogen worden gemaakt, dit om eventueel misbruik van een zwakke 
positie van de werknemer te voorkomen. Ook vakbonden kunnen dus met de vervreemder 
en/of verkrijger geen van de huidige arbeidsvoorwaarden afwijkende afspraken maken in 



sociale plannen. Na de overgang is de angst voor misbruik minder gegrond, nu de werknemer 
immers al is overgegaan naar de verkrijger met behoud van arbeidsvoorwaarden. De richtlijn 
gaat echter niet zover dat de verkrijger en de werknemer daarna niet op grond van de normale 
regels van het arbeidscontractenrecht van de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden afwijkende 
afspraken zouden kunnen maken. Dat zou de verkrijger immers in een zwakkere positie dan 
de vervreemder plaatsen en dat verhoudt zich slecht tot het gegeven dat de verkrijger ook de 
rechten van de vervreemder overneemt. Deze gedachtegang volgt uit hetgeen het Hof later in 
het arrest zegt: 
 
“Voor zover derhalve het nationale recht toelaat om in andere gevallen dan dat van overgang 
van een onderneming de arbeidsverhouding in een voor de werknemers ongunstige zin te 
wijzigen (…), valt een dergelijke wijziging niet uit te sluiten op de enkele grond dat de 
onderneming inmiddels is overgedragen en de overeenkomst dus met de nieuwe ondernemer 
is gesloten. Waar immers de verkrijger ingevolge artikel 3 lid 1 richtlijn treedt in de rechten 
en verplichtingen die voor de vervreemder uit de arbeidsverhouding voortvloeien, kan die 
arbeidsverhouding ten opzichte van de verkrijger worden gewijzigd binnen dezelfde grenzen 
als ten opzichte van de vervreemder mogelijk was geweest, met dien verstande evenwel dat de 
overgang van de onderneming nooit op zich grond voor wijziging kan opleveren.” 
 
Deze laatste overweging is later verschillende malen herhaald. Indien de inmiddels 
overgegane werknemer en de verkrijger beiden de rechten en verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst willen wijzigen – de werknemer omdat dat beter aansluit bij zijn 
wensen, de verkrijger omdat zo de arbeidsvoorwaarden van deze werknemer in de pas lopen 
bij die van de andere werknemers – dan moet dat mogelijk zijn. De verkrijger die echter ten 
aanzien van de overgenomen werknemers eenzijdig gaat “plussen en minnen” in de 
arbeidsvoorwaarden, loopt het risico dat dit wordt teruggedraaid. Hij zal na de overgang voor 
wijziging in principe de toestemming van de werknemer moeten hebben. Onder bepaalde 
omstandigheden is denkbaar dat de werknemer zal moeten instemmen en dat het vasthouden 
aan de oude arbeidsvoorwaarden in strijd komt met het goed werknemerschap van art. 7:611 
BW. Een werknemer dient immers ingevolge het arrest Taxi Hofman/Van der Lely “op 
redelijke voorstellen van de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden 
op het werk, in het algemeen positief (…) in te gaan.” Dergelijke voorstellen mag hij alleen 
afwijzen “wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Zulks 
wordt niet anders indien het zou gaan om gewijzigde omstandigheden die in de risicosfeer van 
de werkgever liggen.” Een andere mogelijkheid voor de vervreemder tot wijziging over te 
gaan is te baseren op art. 7:613 BW. Er moet dan wel sprake zijn van een in de 
arbeidsovereenkomst opgenomen wijzigingsbeding. Bij het aanvaarden van een wijziging in 
de rechten en verplichtingen dient men zich er rekenschap van te geven dat de wijziging niet 
“wegens de overgang” geschiedt, om welke reden het Hof van Justitie wijziging verbiedt. De 
reikwijdte van dit verbod is onduidelijk, al is goed denkbaar dat de wens een harmonisatie 
door te voeren om de enkele reden dat dit vanuit administratief oogpunt handiger is, door het 
Hof niet zal worden getolereerd. 
 
In de Nederlandse rechtspraktijk lijkt men redelijk soepel om te gaan met de door het Hof van 
Justitie geformuleerde regels. Een goed voorbeeld daarvan vormt de zaak Klitsie/Oiltanking. 
Het betrof hier de overgang van een oliemaatschappij aan Oiltanking. Klitsie, een van de drie 
werknemers die overgingen, meldde zich kort voor de overgang ziek. Enige weken later wilde 
hij bij zijn nieuwe werkgever Oiltanking te werk worden gesteld. Hij meende echter dat de 
arbeidsvoorwaarden bij Oiltanking slechter waren en vorderde daarom een voorlopige 
voorziening strekkende tot wedertewerkstelling tegen de oude arbeidsvoorwaarden zoals die 



bij de vervreemder golden. Oiltanking diende op haar beurt een ontbindingsverzoek in, zich 
verdedigend met drie stellingen: 
  

1. Haar arbeidsvoorwaarden zouden op punten beter zijn dan die van de vervreemder. 
2. De eventuele wijzigingen waren niet ingrijpend. 
3. Gezien de opstelling van Klitsie kon van Oiltanking niet gevergd worden dat de 

arbeidsovereenkomst in stand bleef. 
 

De vraag was of Klitsie erop achteruit was gegaan. Bij de vervreemder werkte hij veertig uur 
per week tegen een relatief lager uurloon, maar door structureel overwerk tegen vergoedingen 
van 25% lag zijn werkelijke loon voor hem gunstiger. Verder kon hij zijn werk samen met 
zijn twee collega’s zelf indelen. Bij Oiltanking werkte men 32 uur per week, maar het uurloon 
lag 50% hoger. Oiltanking werkte met een ploegendienst, zodat Klitsie zijn werk niet meer 
zelf zou kunnen indelen. Klitsie ging er dus per saldo op achteruit, met name omdat de 
vergoeding wegens structureel overwerk zou wegvallen. De kantonrechter meende echter dat 
de overnemende partij uit overwegingen van “gelijkheid en efficiency en ter voorkoming van 
arbeidsonrust” er een gerechtvaardigd belang bij had te streven naar harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden. In de tweede plaats vond de kantonrechter de arbeidsvoorwaarden van 
Oiltanking op zich niet ongunstig. In de derde plaats had Oiltanking tijdens de zitting gesteld 
te willen praten over een financiële compensatie voor Klitsie. De kantonrechter liet daarmee 
het belang van de werkgever zwaarder wegen en vond dat de werknemer geen aanspraak kon 
maken op zijn oude arbeidsvoorwaarden.26 Hoewel deze praktische uitkomst velen zal 
aanspreken, lijkt mij de uitspraak onjuist. Wat er moge zijn van uitruilmogelijkheden: Klitsie 
ging er per saldo op achteruit en achteruitgang is een gevolg dat de richtlijn juist beoogt te 
voorkomen. 
 
Ten slotte kan bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden spanning ontstaan met art. 4 lid 2 van 
de richtlijn en zijn pendant, art. 7:665 BW. Deze bepalingen komen in hoofdstuk 5 aan de 
orde. 
 
3.6 Conclusie 
 
Rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst dienen op het moment van overgang te 
bestaan 

• Alle rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst gaan over en de 
vervreemder zal deze moeten respecteren, ook als dit meebrengt dat hij verschillende 
arbeidsvoorwaardenpakketten zal moeten toepassen op de overgenomen werknemers 
enerzijds en zijn reeds zittende werknemers anderzijds. Rechten en verplichtingen 
zien op meer dan de “klassieke” arbeidsvoorwaarden: ook toezeggingen omtrent een 
functiewijziging of loonsverhoging vallen eronder. Opeisbaarheid is geen vereiste, 
maar het betreffende recht (of de plicht) dient wel geconcretiseerd te zijn. 
Toekomstverwachtingen van de werknemer die niet zijn terug te voeren op 
toezeggingen van de werkgever gaan niet over. Anciënniteit gaat over voor zover daar 
financiële consequenties voor de werknemer aan vastzitten. Ook het 
concurrentiebeding gaat over, al is het mogelijk dat het na de overgang vervalt omdat 
het zwaarder is gaan drukken. 

 

                                                      
26 Zie hierover verder Meulenbelt 1998. 



De vervreemder blijft tot een jaar na de overgang aansprakelijk voor op het moment van 
overgang bestaande plichten 

• Tot een jaar na de overgang kan de overgegane werknemer zijn voormalig werkgever 
aanspreken tot nakoming van de arbeidsovereenkomst. Vereist is dat het gaat om 
rechten en verplichtingen die op het moment van overgang reeds bestonden. De 
werknemer kan dus niet zijn oude werkgever aanspreken indien zijn nieuwe 
werkgever het loon niet betaalt en dat loon ziet op een periode die na de overgang 
ligt. Tot het alsnog voldoen aan verplichtingen die niet uit de arbeidsovereenkomst, 
maar alleen uit de wet voortvloeien (zoals het betalen van loonbelasting) kan de 
verkrijger niet worden aangesproken. Betaalt de verkrijger een oude schuld, dan is 
goed verdedigbaar dat hij regres kan nemen op de vervreemder. De vervaltermijn van 
art. 7:663 BW is immers geschreven ter bescherming van de werknemer, niet ter 
bescherming van de vervreemder. 

 
Ter gelegenheid van de overgang mogen de rechten en verplichtingen niet worden gewijzigd, 
daarna wel 

• Het Hof van Justitie heeft in het arrest Daddy’s Dance Hall bepaald dat een 
werknemer geen afstand kan doen van de rechten die de richtlijn hem biedt, zelfs niet 
indien hij er daardoor per saldo niet op achteruit gaat. Dit brengt mee dat ter 
gelegenheid van de overgang niet mag worden “geplust en gemind”: het wegstrepen 
van de ene arbeidsvoorwaarde voor de andere arbeidsvoorwaarde. Na de overgang is 
dit wel mogelijk, mits de nationale wetgeving dit toestaat en de wijziging niet louter 
“wegens de overgang” geschiedt. Vooral ten aanzien van arbeidsvoorwaarden die de 
verkrijger niet kan aanbieden – zoals kortingen op producten die hij zelf niet 
produceert – zal de wens bestaan deze uit te ruilen tegen andere, “eigen”  
arbeidsvoorwaarden of tegen een som gelds. Een werknemer die weigert met een 
dergelijke uitruil in te stemmen, handelt mogelijkerwijs in strijd met art. 7:611 BW. 
Gezien het doel van de richtlijn zal de werknemer niet behoeven in te stemmen met 
een wijzigingsvoorstel indien hij er daardoor per saldo op achteruit zou gaan. 



4 Collectieve regelingen 
 
Artikel 3 Richtlijn 
1. (…) 
2. (…) 
3. Na de overgang handhaaft de verkrĳger de in een collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden 
in dezelfde mate als in deze overeenkomst vastgesteld voor de vervreemder, tot op het tĳdstip waarop de 
collectieve overeenkomst wordt beëindigd of afloopt, of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking 
treedt of wordt toegepast. 
De lidstaten kunnen het tĳdvak waarin de arbeidsvoorwaarden moeten worden gehandhaafd beperken, mits dit 
tĳdvak niet korter is dan één jaar. 
 
Artikel 14a Wet CAO 
1. Door de overgang van een onderneming, als bedoeld in artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 
gaan de rechten en verplichtingen welke op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming ten aanzien van 
daar werkzame werknemers voortvloeien uit bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden van een collectieve 
arbeidsovereenkomst waaraan hij gebonden is, van rechtswege over op de verkrijger van de onderneming. 
2. De rechten en verplichtingen die ingevolge het eerste lid overgaan, eindigen op het tijdstip waarop de 
verkrijger ten aanzien van de arbeid, verricht door de in het eerste lid bedoelde werknemers, gebonden wordt aan 
een na de overgang van de onderneming tot stand gekomen collectieve arbeidsovereenkomst dan wel op het 
tijdstip waarop de verkrijger ten aanzien van die arbeid krachtens een na de overgang genomen besluit tot 
verbindendverklaring op grond van artikel 2 van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten verplicht wordt bepalingen na te komen van een 
collectieve arbeidsovereenkomst. De rechten en verplichtingen eindigen voorts zodra de op het tijdstip van de 
overgang lopende geldingsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst verstrijkt. 
3. In afwijking van het eerste en het tweede lid zijn op rechten en verplichtingen van de werkgever die 
voortvloeien uit een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst, die betrekking heeft op een 
pensioenvoorziening als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Pensioen en spaarfondsenwet, dan wel op 
een spaarregeling als bedoeld in artikel 3 van die wet, de artikelen 663 en 664 van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing. 
4. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit een 
collectieve arbeidsovereenkomst en krachtens fusie zijn overgegaan op de verkrijgende rechtspersoon. 
 
Artikel 2a Wet AVV 
1. Door de overgang van een onderneming, als bedoeld in artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 
gaan de rechten en verplichtingen welke op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming ten aanzien van 
daar werkzame werknemers voortvloeien uit bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden welke hij krachtens een 
besluit tot verbindendverklaring op grond van artikel 2 van deze wet verplicht is na te komen, van rechtswege 
over op de verkrijger van de onderneming. 
2. De rechten en verplichtingen die ingevolge het eerste lid overgaan, eindigen op het tijdstip waarop de 
verkrijger ten aanzien van de arbeid, verricht door de in het eerste lid bedoelde werknemers, gebonden wordt aan 
een na de overgang van de onderneming tot stand gekomen collectieve arbeidsovereenkomst dan wel op het 
tijdstip waarop de verkrijger ten aanzien van die arbeid krachtens een na de overgang genomen besluit tot 
verbindendverklaring op grond van artikel 2 van deze wet, verplicht wordt bepalingen van een collectieve 
arbeidsovereenkomst na te komen. De rechten en verplichtingen eindigen voorts zodra de werking der 
verbindendverklaring eindigt. 
3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit een 
collectieve arbeidsovereenkomst en krachtens fusie zijn overgegaan op de verkrijgende rechtspersoon. 
 
4.1 Inleiding 
 
Het derde lid van art. 3 van de rrichtlijn bepaalt dat na de overgang van een onderneming de 
verkrijger de in een collectieve overeenkomst 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 geen van de collectieve overeenkomst afwijkende arbeidsvoorwaarden 
overeenkomen. Dit is een verschil met de wijziging van individuele rechten en verplichtingen 
die immers direct na de overgang mogen worden gewijzigd, mits de werknemer daarmee 
instemt (zie paragraaf 3.5). De 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. Art. 3 lid 3 is in Nederland uitgewerkt in art. 14a van de Wet CAO en 
art. 2a van de Wet AVV. Deze bepalingen regelen het behoud van uit een (algemeen 
verbindend verklaarde) CAO voortvloeiende rechten en verplichtingen in geval van overgang 
van onderneming. De eerste vraag die bij vergelijking met het derde lid van art. 3 van de 
richtlijn rijst, is of met “collectieve overeenkomst” hetzelfde wordt bedoeld als met de 
Nederlandse “collectieve arbeidsovereenkomst”. Dat hoeft niet zo te zijn. Sociale plannen die 
geen CAO zijn en overeenkomsten met de ondernemingsraad op grond van art. 32 WOR 
(ondernemingsovereenkomsten) zijn ook te beschouwen als collectieve overeenkomsten. 
Problematisch behoeft deze ruimere definitie niet te zijn. Is een sociaal plan geen CAO, dan is 
de betreffende werknemer niet gebonden aan de regeling. Zou het sociaal plan overgaan, dan 
wordt de werknemer dat ook na de overgang niet. Evenmin is de werknemer gebonden aan 
afspraken die met de ondernemingsraad zijn gemaakt. Art. 14a Wet CAO en art. 2a Wet AVV 
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. Afwijking is op grond van art. 12 
Wet CAO nietig. Het doet er daarbij niet toe dat de CAO van de verkrijger hem verplicht ook 
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 immers 
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. Art. 14 Wet CAO kan meebrengen dat de verkrijger de 
betere bepalingen uit de eigen CAO moet toepassen op de overgenomen werknemers. De 
overgegane werknemers zouden immers ten aanzien van de gunstiger arbeidsvoorwaarden uit 
de CAO van de verkrijger als art. 14-werknemers kunnen worden beschouwd.27 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.28

 
4.2 Het einde van de werking van collectieve regelingen 
 
                                                      
27 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.” Anders: Holtzer & Zondag 
2003. 
28 Zie over deze problematiek o.a. De Jong 1997, Luttmer-Kat 1997 en 1998. 

 
 
 



De Nederlandse wetgever heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de gebondenheid 
van de verkrijger aan de (algemeen verbindend verklaarde) CAO van de vervreemder te 
beperken tot een jaar na de overgang. Zoals hierna zal blijken, zou een dergelijke beperking 
op zichzelf ook niet het gewenste gevolg hebben. Dit hangt samen met het Nederlandse CAO-
systeem, dat uitgaat van incorporatie en nawerking van CAO-bepalingen in de individuele 
arbeidsovereenkomst. Art. 14a Wet CAO en art. 2a Wet AVV bepalen in navolging van de 
richtlijn in het tweede lid dat de gebondenheid van de verkrijger aan de rechten en 
verplichtingen uit de CAO van de vervreemder eindigt zodra de tijdsduur waarvoor de 
(algemeen verbindend verklaarde) 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. Op grond van de 
tekst van deze bepalingen zou men kunnen beweren dat de vervreemder na het eindigen van 
de looptijd van de CAO waaraan de vervreemder gebonden was niets meer te maken zou 
hebben met deze CAO en dat de overgegane werknemer zich ook niet langer op bepalingen 
uit deze CAO kunnen beroepen. Eenzelfde redenering kan men op basis van de tekst volgen 
voor de situatie dat de verkrijger na de overgang gebonden wordt aan een nieuwe (algemeen 
verbindend verklaarde) CAO. Het Nederlandse systeem gaat echter uit van incorporatie van 
CAO-bepalingen met een arbeidsvoorwaardelijk karakter (zogenaamde normatieve 
bepalingen). Dit brengt mee dat zodra de werknemer gebonden is aan de CAO (door 
lidmaatschap of door een incorporatiebeding in zijn arbeidsovereenkomst), de daarin 
opgenomen arbeidsvoorwaardelijke bepalingen automatisch en dwingend doorwerken in zijn 
arbeidsovereenkomst (art. 9 Wet CAO). Loopt de CAO af, dan werken deze bepalingen na. In 
feite gaat het om niets anders dan het dóórlopen van de individuele arbeidsovereenkomst 
nadat de CAO is afgelopen: de arbeidsovereenkomst is immers gemodelleerd naar de CAO en 
het aflopen van de laatste brengt niet een wijziging van de eerste mee. Met andere woorden: 
zodra de CAO van de vervreemder afloopt, blijven de arbeidsvoorwaardelijke bepalingen uit 
die CAO – indien en voor zover die deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst van de 
overgenomen werknemers – werken, omdat ze in de arbeidsovereenkomst geïncorporeerd 
zijn. De verkrijger zal dus na het aflopen van de CAO van de vervreemder alsnog met de 
individuele werknemers overeenstemming moeten bereiken indien hij de betreffende 
arbeidsvoorwaarden wil wijzigen. Een vergelijkbare redenering geldt voor het geval de 
verkrijger na de overgang gebonden wordt aan een nieuwe CAO. De bepalingen van de CAO 
van de vervreemder blijven bestaan naast die van de nieuwe CAO voor zover zij daar niet 
mee strijden. De overgenomen werknemers hebben overigens alleen iets met die nieuwe CAO 
te maken indien zij aan die CAO gebonden zijn: door lidmaatschap of instemming (eventueel 
door een incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst). De verkrijger is op grond van art. 14 
Wet CAO verplicht de overgenomen werknemers die niet aan de nieuwe CAO gebonden zijn 
in overeenstemming met die nieuwe CAO te behandelen. Dit leidt tot het gevaar van “cherry 
picking” uit twee CAO’s (zie de vorige paragraaf). 
 
4.3 Botsende CAO’s 
 
In de situatie dat de vervreemder aan een (algemeen verbindend verklaarde) CAO gebonden is 
en de verkrijger aan een andere CAO gebonden is, speelt het probleem van de botsende 
CAO’s: de verkrijger zal op de overgenomen werknemers twee CAO’s moeten toepassen: die 
van de vervreemder op grond van art. 14a Wet CAO en die van hemzelf op grond van art. 14 
Wet CAO. De implicaties van deze dubbele gebondenheid zijn hiervoor al even aan de orde 
geweest. Het is zelfs mogelijk dat de verkrijger tot in lengte van dagen gebonden blijft aan de 
CAO-bepalingen zoals die voor de overgenomen werknemers bij de vervreemder golden. 
 



[casus] Vervreemder A is gebonden aan een CAO. Verkrijger B – die zelf aan een andere CAO gebonden is - 
neemt de onderneming van A over. Na de overgang dient hij op grond van art. 14a Wet CAO de CAO van A te 
respecteren. Twee maanden na de overgang wordt B gebonden aan een algemeen verbindend verklaarde CAO. 
Hierdoor doet zich een situatie als bedoeld in het tweede lid van art. 14a Wet CAO voor: de gebondenheid van 
de verkrijger aan de CAO van de vervreemder eindigt. Maar wat is nu rechtens indien de periode van 
algemeenverbindendverklaring afloopt? Herleven dan de bepalingen van CAO A voor de overgenomen 
werknemers omdat deze immers deel uitmaken van hun arbeidsovereenkomst en de algemeen verbindend 
verklaarde CAO-bepalingen slechts voor de duur van de algemeenverbindendverklaring gelden en niet 
nawerken? Of is CAO A voorgoed uitgewerkt? 
 
Voor een antwoord op de in de casus gestelde vraag diene het arrest van de Hoge Raad van 10 
januari 2003. Dit arrest laat goed zien welke aspecten verbonden zijn aan de overgang van 
collectieve arbeidsvoorwaarden op de voet van art. 14a Wet CAO en 2a Wet AVV. 
 
Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet 
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 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); 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. Niettemin stemde Te Riet niet in met toepasselijkheid van de Ziekenhuis-CAO op 
zijn arbeidsovereenkomst. 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.29 Hij verklaarde voor recht dat het ziekenhuis tot 3 mei 1997 (de 
datum waarop Ziekenhuis-CAO algemeen verbindend werd verklaard) en zolang de 

                                                      
29 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. 



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). 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 
nawerken,30 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 
3 van de richtlijn overgang van ondernemingen. 

4. Gedurende de periode van algemeenverbindendverklaring zijn de desbetreffende 
bepalingen van de Ziekenhuis-CAO van toepassing op de arbeidsovereenkomst van de 
werknemer met het 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 ziekenhuis. 

 
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 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 – 
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nawerking hebben. Wat dit laatste punt betreft: gegrondbevinding van deze klacht zou een 
belangrijke inbreuk betekenen op het in 1981 door de Hoge Raad in het arrest Hop/Hom 
geformuleerde uitgangspunt dat algemeen verbindend verklaarde bepalingen juist niet 
nawerken. De Hoge Raad volgde het ziekenhuis hierin dan ook niet. Voorts bevestigde de 
Hoge Raad het oordeel van de rechtbank 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. 
 
Met dit arrest heeft de Hoge Raad impliciet het in 1996 door de Rechtbank Amsterdam gewezen 
vonnis (KLM/Van Staveren) inzake botsende CAO’s overgenomen.31 Vast staat dat zodra de 
CAO van de vervreemder afloopt of de verkrijger gebonden wordt aan een nieuwe CAO, de 
normale regels van het CAO-recht gelden - art. 14a Wet CAO en art. 2a Wet AVV doen 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 – zoals in de 
casus die de Hoge Raad werd voorgelegd - dan worden de bepalingen van de CAO van de 
vervreemder slechts tijdelijk buiten werking gesteld: algemeen verbindend verklaarde bepalingen 
worden immers niet geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst en hun werking eindigt zodra de 
periode van algemeenverbindendverklaring afloopt. Tijdens de periode van 
algemeenverbindendverklaring geldt overigens evenzeer de regel dat de overgenomen 
werknemer zijn betere arbeidsvoorwaarden behoudt indien die niet strijden met de CAO-
bepalingen die na de overgang algemeen verbindend zijn verklaard. 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. Te Riet had niet veel aan deze 
redenering, omdat de Ziekenhuis-CAO een standaardkarakter had, 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. Dit bracht mee 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 
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Riet andere arbeidsvoorwaarden overeenkomt. Daarvoor is buiten de periode van 
algemeenverbindendverklaring in principe echter steeds wederzijdse instemming vereist.  
 
4.4 Pensioenen 
 
De overgang van collectieve rechten en verplichtingen ziet ook op pensioen. Weliswaar is het 
mogelijk pensioenen van de overgang uit te sluiten (zie art. 3 lid 3 van de richtlijn), maar de 
Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen pensioen niet langer uit te zonderen (zie hoofdstuk 
4). Ook in een CAO opgenomen pensioenregelingen gaan over. Art. 14a lid 3 Wet CAO geeft 
aan dat voor deze situatie de artikelen 7:663 en 664 BW van toepassing zijn. Dat betekent dat het 
principe van automatische overgang geldt (art. 7:663 BW), doch dat daarop bepaalde 
uitzonderingen bestaan (art. 7:664 BW). Art. 2a Wet AVV bevat geen vergelijkbare bepaling 
voor algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen inzake pensioenen. Voor pensioenen 
wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 
 
4.5 Conclusie 
 
De verkrijger dient de CAO van de vervreemder te respecteren 

• De richtlijn (art. 3 lid 3) en de Nederlandse wetgeving (art. 14a Wet CAO en 2a Wet 
AVV) bepalen dat collectieve rechten en verplichtingen evenzeer overgaan als 
individuele. De verkrijger zal dus – ook als hij zelf op het moment van overgang 
gebonden is aan een al dan niet algemeen verbindend verklaarde CAO – de (al dan niet 
algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de CAO van de vervreemder moeten 
respecteren. Dit kan ertoe leiden dat hij twee verschillende 
arbeidsvoorwaardenpakketten moet toepassen. 

 
De eindigingsgronden van art. 14a Wet CAO en 2a Wet AVV hebben een beperkte betekenis 

• Volgens de Nederlandse wetgeving eindigt de binding van de verkrijger aan de CAO 
van de vervreemder zodra die CAO afloopt of zodra de verkrijger na de overgang zelf 
gebonden wordt aan CAO-bepalingen. Omdat CAO-bepalingen nawerken, blijven zij 
echter gelden tot daar verandering in wordt gebracht. Stemt een overgenomen 
werknemer niet in met de CAO van de verkrijger, dan behoudt hij dus alsnog zijn oude 
arbeidsvoorwaarden. Wordt de CAO waaraan de vervreemder gebonden algemeen 
verbindend verklaard, dan behoudt de werknemer zijn oude arbeidsvoorwaarden voor 
zover die niet strijden met de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen. Omdat 
deze laatste bepalingen niet nawerken, zal het oude arbeidsvoorwaardenpakket – tenzij 
de werknemer inmiddels heeft ingestemd met het pakket van de verkrijger – na de 
periode van algemeenverbindendverklaring herleven (arrest Stichting Rode Kruis 
Ziekenhuis/Te Riet). Tenzij een overgenomen op enig moment afziet van zijn 
arbeidsvoorwaardenpakket zoals dat voor hem ten tijde van de overgang gold, zal de 
verkrijger tot in lengte van dagen met deze arbeidsvoorwaarden rekening moeten 
houden. 

 
In geval van botsende CAO’s bestaat het gevaar dat de overgenomen werknemers de krenten uit 
de pap krijgen 
• Het feit dat de verkrijger de CAO van de vervreemder moet toepassen, neemt niet weg 

dat hij de bepalingen van zijn eigen CAO ingevolge art. 14 Wet CAO zal moeten 
toepassen op de overgenomen werknemers. Dit kan ertoe leiden dat de overgenomen 
werknemers “the best of both worlds” krijgen: zij behouden hun rechten en 
verplichtingen uit de CAO van de vervreemder voor zover die beter zijn dan die van de 



CAO van de verkrijger, maar hebben tevens recht op de eventueel betere 
arbeidsvoorwaarden uit de CAO van de verkrijger.32 

 

                                                      
32 Een recht dat zij als art. 14-werknemer overigens niet in rechte kunnen afdwingen: Zie het arrest Suk van de 
Hoge Raad uit 1957. 



5 Pensioen 
 
Artikel 3 Richtlijn 
1. (…) 
2. (…) 
3. (…) 
4. a) Tenzĳ de lidstaten anders bepalen, zĳn de leden 1 en 333 niet van toepassing op de rechten van de werknemers 
op ouderdomsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten betrekkingen uit hoofde van voor één 
of meer bedrĳfstakken geldende aanvullende stelsels van sociale voorzieningen welke bestaan naast de wettelĳke 
stelsels van sociale zekerheid van de lidstaten. 
b) Zelfs indien zĳ overeenkomstig het bepaalde onder a) niet bepalen dat de leden 1 en 3 van toepassing zĳn op 
dergelĳke rechten, stellen de lidstaten de nodige maatregelen vast om de belangen van de werknemers, alsmede van 
de personen die de vestiging van de vervreemder reeds hebben verlaten op het tĳdstip van de overgang in de zin van 
artikel 1, lid 1, te beschermen met betrekking tot hun verkregen rechten of rechten in wording op 
ouderdomsuitkeringen, met inbegrip van uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, uit hoofde van de in het 
bepaalde onder a) van dit lid bedoelde aanvullende stelsels. 
 
Artikel 7:664 BW 
 
1. Artikel 663, eerste volzin, is niet van toepassing op rechten en verplichtingen van de werkgever die 
voortvloeien uit een toezegging omtrent pensioen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de 
Pensioen- en spaarfondsenwet indien: 
a. de verkrijger aan de werknemer, bedoeld in artikel 663, dezelfde toezegging doet, die hij reeds voor het 
tijdstip van overgang heeft gedaan aan zijn werknemers; 
b. de verkrijger op grond van artikel 3 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds, verplicht is deel te nemen in een bedrijfspensioenfonds en de werknemer, bedoeld in 
artikel 663, gaat deelnemen in dat fonds; 
c. bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan is 
afgeweken van de toezegging omtrent pensioen, bedoeld in de aanhef. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de werknemer, bedoeld in artikel 663, voor de overgang op grond 
van artikel 3 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, verplicht is deel te 
nemen in een bedrijfspensioenfonds en deze zelfde verplichting blijft gelden na de overgang. 
3. Artikel 663, eerste volzin, is niet van toepassing op rechten en verplichtingen van de werkgever die 
voortvloeien uit een spaarregeling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet 
indien de verkrijger de werknemer, bedoeld in artikel 663, opneemt in de spaarregeling die reeds voor het tijdstip 
van overgang gold voor zijn werknemers. 
 
5.1 Inleiding 
 
Het vierde lid van art. 3 van de richtlijn bepaalt onder a dat, tenzij de lidstaten anders bepalen, 
de overgang van rechten en verplichtingen uit een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking 
niet van toepassing is op “de rechten van de werknemers op ouderdomsuitkeringen, 
invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten betrekkingen uit hoofde van voor één of 
meer bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels van sociale voorzieningen welke bestaan 
naast de wettelijke stelsels van sociale zekerheid van de lidstaten.” Verder bestaat volgens het 
vierde lid onder b voor de lidstaten de verplichting de nodige maatregelen vast te stellen “om 
de belangen van de werknemers, alsmede van de personen die de vestiging van de 
vervreemder reeds hebben verlaten op het tijdstip van de overgang (…) te beschermen met 
betrekking tot hun verkregen rechten of hun rechten in wording op ouderdomsuitkeringen, 
met inbegrip van uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, uit hoofde van de in het bepaalde 
onder a) van dit lid bedoelde aanvullende stelsels.” In de versie van de richtlijn uit 1977 waren 
pensioenen nog expliciet uitgesloten van de overgang, thans hebben lidstaten de keuze. De 
toevoeging dat lidstaten anders kunnen bepalen is strikt genomen overbodig, nu dit al uit 
                                                      
33 Lid 1 ziet op de automatische overgang van rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst of 
arbeidsbetrekking, lid 3 op de overgang van in een collectieve regeling opgenomen rechten en verplichtingen. 



artikel 8 van de richtlijn voortvloeit. De richtlijn beperkt zich verder tot ouderdomspensioen, 
invaliditeitspensioen en nabestaandenpensioen. Een andere beperking zit in de zinsnede “voor 
één of meer bedrijfstakken geldend”. Ten slotte bevat de richtlijn de opdracht aan de nationale 
wetgevers regelingen te treffen die voorkomen dat reeds opgebouwd pensioen niet als gevolg 
van de overgang van de onderneming vervalt. 
 
Deze richtlijnbepalingen zijn geïmplementeerd in art. 7:664 BW. Tot de wetswijziging van 
2002 sloot art. 7:664 BW pensioenen34 in de zin van de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) 
van overgang uit. Volgens art. 1 onder a van de PSW wordt onder pensioen verstaan 
ouderdoms-, invaliditeits-, weduwen- en wezenpensioen. Voor pensioen- en spaarregelingen 
waarop de PSW niet van toepassing was, was volgens lid 2 van dat artikel de verkrijger naast 
de vervreemder hoofdelijk verbonden. Voor werknemers-grootaandeelhouders (werknemers 
die op een tijdstip van overgang middellijk of onmiddellijk houder waren van ten minste 10% 
van het geplaatst kapitaal van de onderneming) gold het aparte regime van artikel 7:664 lid 3 
BW. In de memorie van toelichting35 bij het wetsvoorstel tot wijziging van art. 7:664 BW 
werden als aanleiding pensioen niet langer van overgang uit te zonderen genoemd: de 
wijziging in de PSW (verbod tot uitstelfinanciering)36, een brief van FNV/CNV/MHP van 10 
februari 1999 (waarin aandacht voor de pensioenproblematiek bij overgang van onderneming 
werd gevraagd) en het streven “witte vlekken” op pensioenterrein zo veel mogelijk terug te 
dringen. Naar het oordeel van de regering was een pensioenregeling ook een 
arbeidsvoorwaarde en de bescherming op grond van de richtlijn zou daarom zo veel mogelijk 
van toepassing moeten zijn op pensioenregelingen in de zin van de PSW, waarbij het geen 
verschil zou moeten maken bij wie de uitvoering van de pensioenregeling is ondergebracht. 
Het afschaffen van uitstelfinanciering werd in dit kader van belang geacht omdat daardoor de 
kans dat bij overgang van onderneming een financieringsachterstand bij de vervreemder 
bestaat aanzienlijk zou worden verkleind. In samenhang met art. 7:664 BW is aan de PSW 
een nieuw art. 3b PSW toegevoegd. Samengevat bepaalt dit artikel dat indien aan de 
overgenomen werknemers geen pensioentoezegging was gedaan, maar bij de verkrijger wel 
een pensioenregeling geldt, deze regeling wordt geacht tevens te gelden ten aanzien van de 
overgenomen werknemers. De directeur-grootaandeelhouder heeft niet langer een bijzondere 
positie: hij is werknemer en verdient evenzeer bescherming als ‘gewone’ werknemers. In de 
memorie van toelichting wordt dit gemotiveerd door een verwijzing naar het arrest Mooij 
Verf uit 1993, waarin de Hoge Raad heeft beslist dat de bescherming bij overgang ook ten 
aanzien van de arbeidsvoorwaarden van de directeur-grootaandeelhouder geldt. 
 
5.2 De betekenis van automatische overgang 
 
Als hoofdregel geldt voor pensioen hetzelfde als voor andere arbeidsvoorwaarden: de rechten 
en verplichtingen uit een voor de vervreemder geldende pensioenregeling in de zin van de 
PSW gaan over op de verkrijger. Er zijn echter enkele verschillen. Zo bepaalt het tweede lid 
van art. 7:664 BW dat indien de werknemer ook na de overgang onder het toepassingsbereik 
blijft vallen van de pensioenregeling die voor hem bij de vervreemder gold, de hoofdregel niet 
geldt. Art. 7:664 BW beoogt namelijk geen inbreuk te maken op de ook na de overgang voor 
de werknemer bestaande plicht aan deze regeling deel te nemen. Een minstens zo belangrijk 
verschil is dat ingevolge art. 7:664 lid 1 onder c BW bij CAO of bij regeling door of namens 
een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan worden afgeweken van het principe van 
                                                      
34 De regeling ziet niet op alleen op pensioenen, maar ook op spaarregelingen als bedoeld in art. 3 lid 1 PSW. 
Gezien het zeer geringe belang van dergelijke regelingen worden zij niet verder behandeld. 
35 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3 
36 Wet van 21 december 1999, Staatsblad 1999, 592. 



automatische overgang van pensioentoezeggingen. Afwijking bij CAO is geenszins een 
theoretische mogelijkheid, gezien het feit dat pensioen een kostbare arbeidsvoorwaarde is en 
de verkrijger als gevolg van de overgang geconfronteerd kan worden met torenhoge 
werknemerslasten, waarbij het gegeven dat de overgenomen werknemers hun anciënniteit 
behouden een belangrijke rol kan spelen. Aan de memorie van toelichting zijn de volgende 
drie situaties te ontlenen, waarmee de werking van art. 7:664 BW en de verschillen ten 
opzichte van art. 7:663 BW kunnen worden verduidelijkt. 
 
1. De vervreemder heeft geen pensioenregeling, de verkrijger wel 
In deze situatie geldt art. 7:663 of 664 BW niet, omdat er geen regeling bestaat die onderwerp 
kan zijn voor overgang. Volgens de regering is het niettemin de bedoeling dat de bij de 
verkrijger geldende pensioenregeling ook voor de werknemers gaat gelden die door hem zijn 
overgenomen. Dit kan worden gebaseerd op art. 3b PSW. De regering meent dat in dat geval 
handhaving van de bestaande arbeidsvoorwaardensituatie (namelijk dat er geen 
pensioenregeling is) “uiteraard” niet wenselijk is. De figuur van het wettelijk vermoeden is in 
de pensioenwetgeving niet vreemd. Art. 2 lid 2 PSW houdt eveneens een wettelijk vermoeden 
van een pensioentoezegging in: indien de werknemer gaat behoren tot een groep van personen 
voor wie in de onderneming een pensioenregeling geldt, wordt de werkgever geacht een 
pensioentoezegging te hebben gedaan aan deze werknemer, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
blijkt. Tegenbewijs is mogelijk: als uitdrukkelijk blijkt dat de werkgever geen toezegging 
heeft gedaan, dan geldt het vermoeden niet. Dat betekent dus dat, in verhouding tot het 
rechtsvermoeden van art. 2 lid 2 PSW, het vermoeden van art. 3b PSW sterker is, omdat 
tegenbewijs daar niet mogelijk is. 
 
2. De vervreemder heeft een pensioenregeling, maar de verkrijger niet 
In deze situatie geldt het principe dat de pensioenregeling ingevolge art. 7:664 BW overgaat 
op de verkrijger. Deze wordt verplicht (tenzij een CAO anders bepaalt) de pensioenregeling 
voor de overgenomen werknemers voort te zetten; het is niet zo dat hij gaat deelnemen aan de 
regeling waaraan de vervreemder deelnam. Hij zal deze voortzetting moeten regelen via een 
pensioenfonds of een verzekeraar. Hierbij is niet de gedachte dat de verplichting tot 
voortzetting in de toekomst altijd zal moeten blijven bestaan, maar wel dat deze uitgangspunt 
zal moeten zijn voor onderhandelingen met de sociale partners. De regeling heeft de Eerste 
Kamer37 tot de opmerking gebracht dat zij het gevoel had dat de uitbreiding van de 
verplichtstelling van pensioenen niet goed is doordacht. Als in de overgenomen onderneming 
geen pensioenregeling geldt is de overnemer verplicht het personeel van de overgenomen 
onderneming onder dezelfde pensioenregeling onder te brengen. Een zelfde gelijke 
behandeling bestaat niet wanneer de overnemende partij geen pensioenregeling heeft en de 
overgenomen werknemers wel. De Eerste Kamer vroeg zich af of dan vanuit de gelijke 
behandeling/gelijke loonsystematiek niet bijna automatisch voortvloeit dat ook de zittende 
werknemers een dergelijk pensioen zal moeten worden toegekend. Deze kritiek lijkt terecht. 
De Hoge Raad heeft dit gelijkheidsbeginsel omschreven in het in 1994 gewezen Agfa-arrest 
en aangegeven dat mag worden uitgegaan van een algemeen erkend rechtsbeginsel dat gelijke 
arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze moet worden beloond. Ook in lagere 
rechtspraak lijkt een steeds toenemende aandacht voor het gelijkheidsbeginsel te ontstaan. Dat 
betekent dat, wanneer werknemers zonder pensioenregeling worden geconfronteerd met 
overgenomen collega’s met een pensioenregeling, een beroep op het gelijkheidsbeginsel een 
logische stap zal kunnen zijn om een gelijkwaardige pensioenregeling af te dwingen. Wanneer 
het daarbij gaat om gelijke arbeid in gelijke omstandigheden – vooral bij zogenaamde 
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“blauwe boorden” kan men zich indenken dat die situatie snel zal bestaan – zou een beroep op 
het gelijkheidsbeginsel een grote kans van slagen kunnen hebben.38

 
3. De vervreemder en verkrijger hebben beiden een pensioenregeling, maar deze zijn 
verschillend 
Bij twee bestaande pensioen- of spaarregelingen zal de verkrijger kunnen kiezen tussen  
voortzetting van de regeling van de overgenomen werknemers (de hoofdregel van art. 7:663 
BW) en toepassing van de eigen regeling op de overgenomen werknemers, een mogelijkheid 
die art. 7:664 lid 1 onder a BW biedt. Die keuzemogelijkheid bestaat niet wanneer de 
verkrijger onder een verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsregeling valt en de overgenomen 
werknemers onder de werkingssfeer van dat bedrijfspensioenfonds gaan vallen (art. 7:664 lid 
1 onder b BW). Kiest de verkrijger voor opname van de overgenomen werknemers in zijn 
eigen regeling, dan is het mogelijk dat deze werknemers erop achteruitgaan: de wet stelt 
immers niet als eis dat de regelingen van de vervreemder en de verkrijger gelijkwaardig zijn. 
De vraag kan worden gesteld wanneer de verkrijger zijn keuze aan de werknemers kenbaar 
moet hebben gemaakt. Het lijkt zo te zijn dat de verkrijger, indien hij ervoor kiest zijn eigen 
pensioenregeling op de overgenomen werknemers van toepassing te laten zijn, die keuze aan 
de betrokkenen kenbaar moeten maken voordat de overgang van onderneming heeft 
plaatsgevonden. Wanneer hij zijn keuze pas na de overgang van onderneming zou willen 
uitoefenen, geldt immers de hoofdregel en wordt hij geconfronteerd met verworven rechten 
uit hoofde van de pensioenregeling van de vervreemder, waaraan hij geen afbreuk meer kan 
doen. Het is dus voor de verkrijger zaak in het onderhandelingsproces goed op de 
pensioenaspecten te letten, zijn keuze tijdig te maken en aan de overgenomen werknemers 
kenbaar te maken. 
 
5.3 Conclusie 
 
Pensioenrechten en –verplichtingen gaan automatisch over 

• Hoewel de richtlijn daar niet toe verplicht, heeft de Nederlandse wetgever ervoor 
gekozen pensioenrechten en –verplichtingen niet langer uit te zonder van de 
automatische overgang van rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. 
Weliswaar vallen pensioenen ook onder de werking van art. 7:663 BW, maar art. 
7:664 BW bevat enkele speciale bepalingen die alleen voor pensioen gelden. 

 
Uitzonderingen op de automatische overgang 

• In tegenstelling tot andere rechten en verplichtingen, kan bij CAO worden bepaald dat 
pensioenen zijn uitgesloten van de overgang (art. 7:664 lid 1 onder c BW). Voorts 
kan de verkrijger ervoor kiezen de overgenomen werknemers onder te brengen bij 
zijn eigen pensioenregeling, zelfs indien die regeling slechter is dan die van de 
vervreemder (art. 7:664 lid 1 onder a BW). Is sprake van een pensioenregeling die is 
opgenomen in een verplicht gestelde bedrijfstak-CAO waaronder de overgenomen 
werknemers vallen, dan dient de verkrijger die pensioenregeling toe te passen. Dat 
geldt zowel indien de verkrijger aan die CAO was gebonden als wanneer hij dat zelf 
is (art. 7:664 lid 1 onder B BW en lid 2). 

                                                      
38 Zie in gelijke Beltzer & Holtzer 2001 en Holtzer & Zondag 2003, alsmede de in deze bijdragen genoemde 
literatuur voor een verdere bespreking van pensioen en overgang van onderneming. 
 



 
6 Ontslagbescherming 
 
Artikel 4 Richtlijn 
 
1. De overgang van de onderneming, vestiging of onderdeel van de onderneming of vestiging vormt op zichzelf 
voor de vervreemder of de verkrĳger geen reden tot ontslag. Deze bepaling vormt geen beletsel voor ontslagen 
om economische, technische of organisatorische redenen die wĳzigingen voor de werkgelegenheid met zich 
brengen.  
De lidstaten mogen bepalen dat de eerste alinea niet van toepassing is op bepaalde welomschreven categorieën 
werknemers waarop de wettelĳke voorschriften of het gebruik van de lidstaten inzake bescherming tegen ontslag 
geen betrekking hebben. 
2. Indien de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking wordt verbroken omdat de overgang een 
aanmerkelĳke wĳziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer ten gevolge heeft, wordt de 
arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking geacht te zĳn verbroken door toedoen van de werkgever.  
 
Artikel 7:665 BW 
Indien de overgang van een onderneming een wijziging van de omstandigheden ten nadele van de werknemer tot 
gevolg heeft en de arbeidsovereenkomst deswege wordt ontbonden ingevolge artikel 685, geldt zij met het oog 
op de toepassing van lid 8 van dat artikel als ontbonden wegens een reden welke voor rekening van de 
werkgever komt. 
 
Artikel 7:670 BW 
1.-7. (…) 
8. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de in zijn onderneming werkzame werknemer niet opzeggen 
wegens de in artikel 662, lid 2, onderdeel a, bedoelde overgang van onderneming. 
 
6.1 Inleiding 
 
De bescherming van werknemers zou illusoir zijn indien de nationale wetgeving de 
vervreemder en/of de verkrijger alle ruimte biedt op eenvoudige wijze van werknemers af te 
komen. Juist ter gelegenheid van een overgang van onderneming is de wens personeel te 
ontslaan goed voorstelbaar: de vervreemder zal in het algemeen minder moeite hebben een 
goede prijs voor zijn onderneming te krijgen indien hij de verkrijger het vooruitzicht kan 
bieden dat deze niet het gehele personeel behoeft over te nemen. Omgekeerd zal een 
potentiële verkrijger eerder bereid zijn de onderneming over te nemen indien hij na de 
overgang op relatief eenvoudige wijze van dat personeel af kan. Om dergelijk ontslag 
“wegens de overgang” te voorkomen, geeft de richtlijn de nationale wetgever de opdracht de 
bij een overgang betrokken werknemers extra te beschermen. 
 
6.2 Ontslag wegens de overgang 
 
In art. 4 lid 1 van de richtlijn wordt bepaald dat de overgang van een onderneming op zichzelf 
voor de vervreemder of verkrijger geen reden voor ontslag van de werknemer mag zijn. Die 
bepaling vormt geen beletsel voor ontslagen wegens economische, technische of organisatori-
sche redenen. Lidstaten mogen categorieën werknemers van deze bepaling uitzonderen, van 
welke mogelijkheid Nederland geen gebruik heeft gemaakt. Art. 4 lid 1 stond reeds in 1977 in 
de richtlijn, maar is toen niet geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. De regering was 
van mening dat de enkele overgang immers noch voor de kantonrechter een gewichtige reden, 
noch voor het CWI een grond voor het verlenen van een ontslagvergunning zou zijn.39 Het 
Hof van Justitie bepaalde in 1988 in het arrest Bork dat de werknemer die in strijd met de 
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Kamerstukken II 1980/1981, 15 940, nr. 13, p. 2. 



richtlijn voor de overgang is ontslagen, geacht moet worden op het moment van overgang nog 
in dienst te zijn. 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 in het arrest Buyck niet gebonden aan de termijn van zes maanden uit 
artikel 9 van het BBA. In 2002 werd een achtste lid aan art. 7:670 BW toegevoegd, waarmee 
deze nietigheid in een vernietigbaarheid is gewijzigd. De werknemer heeft twee maanden de 
tijd een beroep te doen op deze vernietigingsgrond (art. 7:677 lid 5 BW). De zinsnede “in zijn 
onderneming werkzame werknemer” zou verwarring kunnen scheppen. Hiermee wordt 
namelijk niet de (nieuwe) eis gesteld dat de werknemer feitelijk werkzaam moet zijn in de 
onderneming die overgaat. Het enige criterium is immers dat de werknemer een 
arbeidsovereenkomst heeft ‘bij’ de onderneming die overgaat; de plaats van zijn feitelijke 
werkzaamheden is irrelevant.40 Een gedetacheerde werknemer gaat mee over indien de 
onderneming van zijn werkgever, de detacheerder, overgaat, ook al werkt hij feitelijk bij de 
inlener. Omgekeerd gaat de gedetacheerde werknemer niet mee over indien de onderneming 
van de inlener overgaat. 
 
6.2 Economische, technische en organisatorische redenen 
 
De bepaling dat nochtans ontslagen wegens economische, technische of organisatorische 
redenen doorgang mogen hebben, is niet geïmplementeerd. De reikwijdte van deze 
uitzondering is niet helder, nu gepubliceerde rechtspraak van het Hof van Justitie of van 
Nederlandse rechters ontbreekt. 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 om 
de onderneming beter verkoopbaar te maken mag naar mijn mening niet als een geldige reden 
worden beschouwd. Slechts indien deze reorganisatie te verdedigen is op basis van de situatie 
zoals die zich onafhankelijk van de ophanden zijnde overgang voordoet, kan er naar mijn 
mening sprake zijn van een toegestane reden. Ofwel: bij het antwoord op de vraag of er 
economische, technische of organisatorische redenen zijn, dient men het ontslag te beoordelen 
alsof er geen overgang van onderneming is. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat voor de 
beoordeling van een ontslag bij de vervreemder de situatie bij de verkrijger niet behoort te 
worden betrokken. Blijkt de verkrijger na de overgang met een teveel aan personeel te zitten, 
dan zou het hem toegestaan moeten zijn werknemers te ontslaan (vanzelfsprekend met 
inachtneming van de waarschijnlijk inmiddels gewijzigde rangorde in anciënniteit van de 
werknemers), ondanks het feit dat dit ontslag voortvloeit uit de overgang van de 
onderneming. Het ontslag wordt dan immers niet alleen gegeven wegens de overgang, maar 
wegens het feit dat er na de overgang een personeelsoverschot is. 
 
6.3 De aanmerkelijke wijziging ten nadele van de werknemer 
 
Het tweede lid van art. 4 van de richtlijn bepaalt dat indien de arbeidsovereenkomst of de 
arbeidsbetrekking wordt verbroken omdat de overgang van onderneming een aanmerkelijke 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer ten gevolge heeft, de 
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arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking geacht wordt te zijn verbroken door toedoen 
van de werkgever. De richtlijn geeft niet aan wat de rechtsgevolgen zijn van een dergelijk 
ontslag, maar laat dit aan de nationale wetgevingen over. Denkbaar is dat een nationale 
wetgeving geen verschil in rechtsgevolgen verbindt aan het door de werkgever verbreken van 
de arbeidsovereenkomst ten opzichte van de situatie dat de werknemer de 
arbeidsovereenkomst verbreekt. Deze richtlijnbepaling is uitgewerkt in artikel 7:665 BW. Dit 
artikel bepaalt dat indien de overgang van een onderneming een wijziging van de 
omstandigheden41 ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft en de arbeidsovereenkomst 
deswege 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. De Nederlandse tekst lijkt de werknemer meer ruimte te bieden. Zo hoeft het 
niet te gaan om een aanmerkelijke wijziging en hoeft het niet te gaan om 
arbeidsomstandigheden, maar om omstandigheden. Bij een voor de werknemer nadelige 
wijziging 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/werkverkeer42 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” wordt beschouwd “als 
ontbonden wegens een reden welke voor rekening van de werkgever komt”. Welke precieze 
gevolgen dit heeft voor de ontbindingsvergoeding – en in het bijzondere voor de toepassing 
van de kantonrechtersformule - is onduidelijk. Aan enige wettelijke termijn is dit beroep op 
artikel 7:665 BW niet gebonden, maar de werknemer zal natuurlijk niet mogen dralen. 
“Werkgever” kan zowel op de vervreemder als op de verkrijger zien. Een werknemer die ziet 
aankomen dat de overgang voor hem nadelige wijzigingen tot gevolg heeft, kan dus al vóór de 
overgang om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst met de vervreemder verzoeken.43 De 
beperking tot ontbindingen roept de vraag op of de richtlijn op dit punt op juiste wijze is 
geïmplementeerd. In de zaak Europièces heeft het Hof van Justitie beslist dat een werknemer 
niet gehouden is mee over te gaan. Indien de reden dat hij niet bij verkrijger in dienst wenst te 
treden is gelegen in het feit dat hierdoor voor hem een aanmerkelijke nadelige wijziging van 
de arbeidsvoorwaarden zal plaatsvinden, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn 
verbroken door toedoen van de werkgever. Weigert de werknemer uitdrukkelijk over te gaan, 
dan brengt dit volgens Nederlands recht echter automatisch het einde van de 
arbeidsovereenkomst mee, hetgeen meebrengt dat hij in die situatie geen op art. 4 lid 2 van de 
richtlijn gebaseerde bescherming heeft. Zie het Van Vuuren-arrest van de Hoge Raad uit 
2000. De regering meende voorts dat artikel 7:665 niet behoeft te worden uitgebreid tot 
opzegging, want “anders dan bij ontbinding het geval is, worden in het 
arbeidsovereenkomstenrecht geen rechtsgevolgen verbonden aan de opzegging door de 
werknemer die noodzakelijk maken dat in het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald dat die 
opzegging geldt als opzegging door de werkgever. Artikel 7:665 BW is derhalve terecht 
beperkt tot het geval van ontbinding”. De door de regering voorgestelde oplossing is 
merkwaardig. Het gevolg van het feit dat de werknemer die zich met een door de verkrijger 
voorgestelde nadelige wijziging van arbeidsvoorwaarden geconfronteerd ziet vóór de 
overgang ontbinding kan vragen is dat de ontbinding ten laste van de verkeerde 
(rechts)persoon wordt gebracht. Degene die de (mindere) arbeidsvoorwaarden na overgang 
aanbiedt is de verkrijger, niet de vervreemder. De vervreemder zal over het algemeen in het 
geheel geen invloed kunnen uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden die door de verkrijger 
                                                      
41 Deze voor de werknemer gecreëerde extra ruimte is toegestaan op grond van artikel 7 van de richtlijn. 
42 Kamerstukken II 1980/1981, 15 940, nr. 3, p. 10. 
43 Kamerstukken I 2001/02, 27 469, nr. 163, p. 1. 



worden aangeboden. Niettemin dient de werknemer die de beweerdelijke achteruitgang niet 
wenst te accepteren zich tot de vervreemder te wenden en wordt de ontbinding, indien die 
werknemer in het gelijk wordt gesteld, geacht voor rekening van de vervreemder te komen. In 
sommige gevallen zal dit probleem kunnen worden opgelost door een garantie in de 
koopovereenkomst op te nemen.44

 
6.4 Conclusie 
 
Ontslag wegens de overgang is niet toegestaan 

• Om de bescherming van de werknemer niet feitelijk teniet te doen, bepaalt de richtlijn 
dat ontslag wegens de overgang – of dit nu door de vervreemder of de verkrijger 
wordt gegeven – niet is toegestaan. Deze bepaling is sinds 2002 opgenomen in art. 
7:670 lid 8 BW, dat op een dergelijk ontslag (lees: opzegging) de sanctie van 
vernietigbaarheid stelt. Volgens de richtlijn is ontslag wegens economische, 
technische of organisatorische redenen niettemin toegestaan. Onder welke 
omstandigheden van dergelijke redenen sprake is, is bij gebrek aan rechtspraak 
onduidelijk. Deze bepaling heeft geen pendant in Nederlandse wetgeving. 

 
Een door de werknemer genomen ontslag wegens een voor hem aanmerkelijk nadelige 
wijziging komt voor rekening van de werkgever 
• De overgang kan voor de werknemer tot gevolg hebben dat hij verder moet reizen, 

promotiekansen misloopt, enzovoort. De richtlijn bepaalt dat indien de 
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking om die reden wordt verbroken, deze 
verbreking voor rekening van de werkgever komt. At. 7:665 BW beperkt deze 
bepaling tot de situatie dat de arbeidsovereenkomst om die reden wordt ontbonden. 
Het is de vraag of de richtlijn juist is geïmplementeerd. 

                                                      
44 Zie hierover tevens Beltzer & Holtzer 2001 en Holtzer & Zondag 2003. 



7 Overgang en insolventie 
 
Artikel 5 Richtlijn 
1. Tenzĳ de lidstaten anders bepalen, zĳn de artikelen 3 en 4 niet van toepassing op een overgang van een 
onderneming, vestiging of een onderdeel van een onderneming of vestiging 
wanneer de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of in een soortgelĳke procedure met het 
oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie 
(die een door een overheidsinstantie gemachtigde curator mag zĳn). 
2. Indien de artikelen 3 en 4 van toepassing zĳn op een overgang tĳdens insolventieprocedures die zĳn ingeleid 
ten aanzien van een vervreemder (ongeacht de vraag of deze procedures al dan niet zĳn ingesteld met als doel de 
liquidatie van het vermogen van de vervreemder) en die onder toezicht staan van een bevoegde 
overheidsinstantie (die een door de nationale wetgeving omschreven curator mag zĳn) kan een lidstaat bepalen 
dat: 
a) onverminderd artikel 3, lid 1, de schulden van de vervreemder die het gevolg zĳn van arbeidsovereenkomsten 
of arbeidsverhoudingen en die verschuldigd zĳn vóór de 
overgang of voor de inleiding van de insolventieprocedure, niet overgaan op de verkrĳger, indien dergelĳke 
procedures uit hoofde van de in de betrokken lidstaat geldende wetgeving 
een bescherming bieden die ten minste gelĳkwaardig is aan die welke wordt voorgeschreven in situaties die 
vallen onder Richtlĳn 80/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bĳ insolventie van de werkgever (1), 
en/of dat 
b) de verkrĳger, de vervreemder of de persoon (personen) die de functies van de vervreemder uitoefenen 
enerzĳds en de vertegenwoordigers van de werknemers anderzĳds kunnen overeenkomen om, voorzover de 
geldende wetgeving of praktĳk zulks mogelĳk maakt, in de arbeidsvoorwaarden wĳzigingen aan te brengen die 
bedoeld zĳn om de werkgelegenheid veilig te stellen door het voortbestaan van de onderneming, de vestiging of 
onderdelen daarvan te verzekeren. 
3. Een lidstaat kan lid 2, onder b), toepassen in geval van een overgang waarbĳ de vervreemder overeenkomstig 
de nationale wetgeving in ernstige economische moeilĳkheden verkeert, mits de situatie door een bevoegde 
overheidsinstantie erkend is en onder voorbehoud van rechterlĳke toetsing, op voorwaarde dat zulke bepalingen 
op 17 juli 1998 reeds in de nationale wetgeving bestonden. 
De Commissie dient voor 17 juli 2003 bĳ de Raad een verslag in over de gevolgen van deze bepaling, evenals 
eventuele passende voorstellen. 
4. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om misbruik van insolventieprocedures met het doel de 
werknemers van de in deze richtlĳn bedoelde rechten te beroven, te voorkomen. 
 
Artikel 7:666 BW 
1. De artikelen 662 tot en met 665, en artikel 670, lid 8, zijn niet van toepassing op de overgang van een 
onderneming indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel 
behoort. 
2. (…) 
 
Artikel 5 Faillissementswet 
1. (…) 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een hoger beroep dat wordt ingesteld tegen een beschikking van de 
rechter-commissaris, houdende machtiging aan de curator tot opzegging van een arbeidsovereenkomst. 
 
Artikel 13a Faillissementswet 
Indien de faillietverklaring wordt vernietigd wordt de opzegging van een arbeidsovereenkomst door een curator, 
in afwijking van artikel 13, eerste lid, met terugwerkende kracht beheerst door de wettelijke of overeengekomen 
regels die van toepassing zijn buiten faillissement, met dien verstande dat de termijnen, bedoeld in artikel 683 
leden 1 en 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 9, derde lid, van het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945, aanvangen op het tijdstip waarop het faillissement wordt vernietigd. 
 
Artikel 67 Faillissementswet 
1. Van alle beschikkingen van de rechter-commissaris is gedurende vijf dagen hoger beroep op de rechtbank 
mogelijk, te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gegeven. De rechtbank beslist na verhoor of 
behoorlijke oproeping van de belanghebbenden. Niettemin staat geen hoger beroep open van de beschikkingen, 
vermeld in de artikelen 21, 2° en 4°, 34, 58, eerste lid, 59a, derde lid, 60, derde lid, 73a, tweede lid, 79, 93a, 94, 
98, 100, 102, 125, 127, vierde lid, 174, 175, tweede lid, 176, eerste en tweede lid, 177, 179 en 180. 



2. In afwijking van het eerste lid vangt in het geval van hoger beroep tegen een machtiging van de rechter-
commissaris aan de curator tot opzegging van een arbeidsovereenkomst de termijn van vijf dagen aan op de dag 
dat de werknemer die het beroep instelt van de machtiging kennis heeft kunnen nemen. Op straffe van 
vernietigbaarheid wijst de curator de werknemer bij de opzegging op de mogelijkheid van beroep en op de 
termijn daarvan. Het beroep op de vernietigbaarheid geschiedt door een buitengerechtelijke verklaring aan de 
curator, en kan worden gedaan gedurende veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de 
arbeidsovereenkomst is opgezegd. 
 
Artikel 72 Faillissementswet 
1. (…) 
2. In afwijking van het eerste lid is de opzegging van een arbeidsovereenkomst 
door de curator zonder dat de rechter-commissaris daarvoor de machtiging, bedoeld in artikel 68, tweede lid, 
heeft gegeven, vernietigbaar. Daarnaast is de curator jegens de gefailleerde en de werknemer aansprakelijk. Het 
beroep op de vernietigbaarheid geschiedt door een buitengerechtelijke verklaring aan de curator, en kan worden 
gedaan gedurende vijf dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de arbeidsovereenkomst is opgezegd. 
 
 
7.1 Inleiding 
 
Indien een werkgever zich in een staat van insolventie bevindt, geniet hij het twijfelachtige 
voordeel dat bepaalde regelingen niet langer op de rechtsverhouding met zijn werknemers van 
toepassing zijn. De aard van de situatie – het voortbestaan van de onderneming staat op het 
spel – brengt dit mee. Dit principe is in Europese en nationale wetgeving op brede schaal 
erkend. Ook in Nederland gelden verscheidene arbeidsrechtelijke regels niet, of niet geheel, 
indien de werkgever zich in faillissement of surseance van betaling bevindt. Zo is de regeling 
van de opzegtermijnen vereenvoudigd en behoeft de failliete werkgever (vertegenwoordigd 
door een curator) geen toestemming voor opzegging van de CWI. Spoedig na de 
inwerkingtreding van de richtlijn heeft zich de vraag voorgedaan of de regels met betrekking 
tot overgang van onderneming onverkort zouden moeten gelden in geval van insolventie van 
de werkgever. Deze discussie heeft uiteindelijk geleid tot artikel 5 van de huidige richtlijn. 
Daarin is tevens de opdracht aan de nationale wetgever opgenomen te voorkomen dat 
insolventieprocedures worden misbruikt om de werking van de richtlijn te ontgaan. De 
Nederlandse wetgever heeft aan de opdracht gehoor gegeven door het opnemen van enkele 
bepalingen in de Faillissementswet. 
 
7.2 Toepasselijkheid bij insolventie 
 
In 1977 bepaalde de richtlijn niets omtrent de toepasselijkheid in geval van overgang van een 
insolvente onderneming. Er gingen stemmen op voor de overgang van een insolvente 
onderneming een uitzondering op de toepasselijkheid van de richtlijn mogelijk te maken. De 
oorzaak hiervan was gelegen in de omstandigheid dat veel potentiële overnemers afzagen van 
gefailleerde ondernemingen of onderdelen daarvan, nu niet alleen toekomstige, maar ook 
achterstallige verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomsten mee overgingen. 
Ook de Nederlandse wetsgeschiedenis gaf geen duidelijkheid over de vraag of de wet in deze 
situatie van toepassing was. Na veel discussie in het parlement en na een groot aantal kort 
gedingen viel de beslissing uiteindelijk in het arrest Abels van het Hof van Justitie. In dit 
arrest heeft het Hof uitgesproken dat de richtlijn wel van toepassing is ingeval van surseance 
van betaling, maar niet in geval van faillissement, zij het dat het lidstaten vrijstaat de 
werkingssfeer van de richtlijn in de nationale wetgeving te verruimen. Na deze uitspraak heeft 
ook de Hoge Raad in zijn arrest van 30 oktober 1997 geoordeeld dat de bescherming bij 
overgang van onderneming niet van toepassing is in geval van faillissement. Deze rechtspraak 
is bij de gelegenheid van de invoering van Titel 10 van Boek 7 van het BW opgenomen in art. 
7:666 lid 1: in geval van overgang van een onderneming die failliet is, geldt de automatische 



overgang niet, gaat een onderneming over die in surseance van betaling verkeert, dan geldt de 
automatische overgang onverkort. Ook de richtlijn bepaalt sinds 1998 dat lidstaten mogen 
bepalen dat de automatische overgang van rechten en verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst niet geldt indien de onderneming die het onderwerp van overgang is 
zich in faillissement (of een soortgelijke op liquidatie gerichte procedure) bevindt, maar zij 
biedt in art. 5 lid 2 een mogelijkheid tot differentiatie. Lidstaten hebben ingevolge deze 
bepaling de mogelijkheid af te wijken van het “alles of niets”-karakter van de richtlijn met 
betrekking tot de overgang van een insolvente onderneming. Onder de vigeur van de richtlijn 
uit 1977 was de richtlijn immers niet van toepassing op de overgang van een failliete 
onderneming, maar bij overgang van een onderneming die in surseance van betaling 
verkeerde was zij in haar geheel van toepassing. De richtlijn behoudt dit weliswaar als 
uitgangspunt, maar biedt de mogelijkheid tot differentiatie. Bevindt een onderneming zich in 
een insolventieprocedure en staat die onderneming onder toezicht van een bevoegde 
overheidsinstantie (waarbij het er niet toe doet of het doel van die procedure liquidatie is) dan 
kunnen lidstaten in hun wetgevingen bepalen dat de verkrijger niet aansprakelijk wordt voor 
schulden van de vervreemder uit een arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan vóór de overgang. 
Voorwaarde is dat de lidstaten aan de werknemers een bescherming bieden die ten minste 
gelijkwaardig is aan die welke wordt voorgeschreven in situaties die vallen onder Richtlijn 
90/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van 
de werkgever.45 Daarnaast kunnen lidstaten bepalen dat de verkrijger, vervreemder of persoon 
die de functies van de vervreemder uitoefenen enerzijds en de vertegenwoordigers van de 
werknemers anderzijds mogen overeenkomen - voor zover de geldende wetgeving of de 
praktijk dat mogelijk maakt - in de arbeidsvoorwaarden wijzigingen kunnen aanbrengen die 
bedoeld zijn om de werkgelegenheid veilig te stellen door het voortbestaan van de 
onderneming te verzekeren. De Nederlandse wetgever heeft van deze mogelijkheid tot 
differentiatie geen gebruik gemaakt, zodat in geval van overgang van een onderneming die in 
surseance van betaling verkeert, de verkrijger onverkort gebonden is aan de artikelen 7:662 
e.v. BW. 
 
7.3 Vernietiging van het faillissement 
 
Het vierde lid van art. 5 van de richtlijn verplicht de lidstaten de nodige maatregelen te treffen 
om frauduleuze insolventieprocedures met het doel de werknemers van de in deze richtlijn 
bedoelde rechten te beroven, te voorkomen. Zeer algemeen gesteld kan onder “misbruik” 
worden verstaan: het aansturen op faillissement met als doel de bescherming die werknemers 
op basis van de regels met betrekking tot overgang van onderneming genieten te ontgaan.46 
Lidstaten mogen zelf bepalen welke maatregelen zij treffen. Die zouden kunnen variëren van 
het betalen van een (schade)vergoeding aan gedupeerde werknemers tot vernietiging van het 
gehele faillissement en ongedaanmaking van alle reeds verrichte handelingen (zoals gedane 
opzeggingen). In Nederland kon misbruik alleen worden geredresseerd door een beroep te 
doen op het leerstuk van misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW). Een dergelijk misbruik 
kan worden gesteld in een verzets- of beroepsprocedure ex art. 10 of 11 van de 
Faillissementswet. Wordt een faillissement inderdaad vernietigd, dan liepen inmiddels 
opgezegde werknemers veelal tegen het bepaalde in artikel 13 Fw. aan. Inmiddels door de 

                                                      
45 Pb. van 20 oktober 1980, L 283, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/164/EEG, Pb. 11 maart 1987, L 66. 
46 Ik ga niet in op de vraag wanneer sprake is van frauduleuze insolventieprocedures en in het bijzonder de vraag 
wanneer gezegd kan worden dat het doel was werknemers van hun bescherming te beroven. Daarvoor verwijs ik 
naar de vele bijdragen over dit onderwerp. Zie onder meer Knegt 1996, Van Straalen 1999, par. 6.7, Beltzer 
2000, par. 2.6.1, Van der Voet 2000 en Berends 2001.  



curator verrichte handelingen – zoals de vaak al op dag één van het faillissement gedane 
opzeggingen van de arbeidsovereenkomsten – kunnen niet worden teruggedraaid. Dat werd de 
werknemers in de zaak Ammerlaan duidelijk. Weliswaar werd hun (meer subsidiaire) 
vordering tot schadevergoeding tegen Ammerlaan persoonlijk toegewezen, maar hun baan 
binnen het Ammerlaanconcern waren zij kwijt. Omdat dit gevolg ongewenst werd geacht en 
het maar de vraag was of hiermee wel was voldaan aan het bepaalde in art. 5 lid 4 van de 
richtlijn, heeft de wetgever in 2002 vier wijzigingen aan de Faillissementswet toegevoegd. 
Aan de artikelen 5 en 72 Fw. is een tweede lid toegevoegd, art. 67 Fw. is gewijzigd en er is 
een art. 13a Fw. geïntroduceerd. Dit laatste artikel is de kern van de regeling. Het bepaalt dat 
indien het faillissement wordt vernietigd, de opzegging door de curator van de 
arbeidsovereenkomst onderworpen is aan de regels die buiten faillissement gelden. Bij 
bestudering van het artikel valt een aantal zaken op. Allereerst ziet de bepaling alleen op 
opzegging van arbeidsovereenkomsten. Artikel 13 Fw. blijft voor alle andere handelingen 
bestaan, ook indien deze handelingen een sociaalrechtelijk karakter hebben. Een opzegging 
van een sociaal plan door de curator – bijvoorbeeld ingevolge een bepaling in dat sociaal plan, 
inhoudende dat opzegging wegens faillissement mogelijk is - kan niet worden teruggedraaid. 
Ten tweede gaat artikel 13a Fw. verder dan de richtlijn eist. Art. 5 lid 4 ziet immers slechts op 
het voorkomen van frauduleuze insolventieprocedures in het kader van overgang van 
onderneming. Artikel 13a Fw. ziet op elke vernietiging van het faillissement, ongeacht de 
reden. Ten derde ziet het artikel niet alleen op de situatie van overgang van onderneming. Dat 
is niet zo vreemd: het zou niet goed te verdedigen zijn de bescherming die aan de werknemers 
wordt geboden, niet uit te breiden tot situaties waarin geen overgang plaatsvindt, maar er wel 
een faillissement is. Ten vierde en laatste: de wetgever heeft aan de vernietiging van het 
faillissement niet de vernietiging van door de curator gedane opzeggingen gekoppeld. Wordt 
een faillissement wegens misbruik vernietigd, dan worden inmiddels gedane opzeggingen met 
terugwerkende kracht beheerst door de wettelijke of overeengekomen regels die van 
toepassing zijn buiten faillissement. Dit heeft verschillende gevolgen. Wil de werknemer de 
opzegging aanvechten, dan kan hij zich er op beroepen dat ten onrechte geen toestemming 
van het CWI op grond van art. 6 BBA is gevraagd. Omdat voor de opzegging immers de 
regels golden die buiten faillissement van toepassing zijn, had de curator – nu artikel 6 lid 2 
onder c BBA niet geldt - die toestemming moeten vragen. Art. 13a Fw. reikt de werknemer 
nog de helpende hand door te bepalen dat de termijn van zes maanden van artikel 9 lid 3 BBA 
pas begint te lopen op het tijdstip waarop het faillissement wordt vernietigd. Wil de 
werknemer zijn baan niet terug, bijvoorbeeld omdat hij elders werk heeft gevonden, dan kan 
hij zich eventueel op de onregelmatigheid van het ontslag beroepen en zal hij een gefixeerde 
of volledige schadevergoeding kunnen eisen (art. 7:677 leden 1 en 4 jo. 680 BW). Dat kan 
uiteraard alleen indien de door de curator op grond van art. 40 lid 1 Fw. in acht genomen 
termijn korter is dan de buiten faillissement geldende opzegtermijn. Ook zou de werknemer 
zich kunnen beroep op de kennelijke onredelijkheid van de opzegging (art. 7:681 BW). Een 
werknemer moet er echter rekening mee houden dat hij verwijtbaar werkloos wordt indien hij 
ervoor kiest zich op onregelmatigheid te beroepen en de opzegging dus niet vernietigt. De 
Ministers van Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid geven dit in de nota naar 
aanleiding van het verslag te kennen: “de werknemer die door het inroepen van de nietigheid 
van de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst kan voorkomen dat hij werkloos wordt, 
behoort dit in het algemeen te doen.”47 Is tijdens het faillissement de onderneming 
overgegaan, dan kan de werknemer zich erop beroepen dat hij is overgegaan naar de 
verkrijger van de onderneming. Art. 7:666 BW geldt immers niet meer. In deze situatie zou de 

                                                      
47 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 5, p. 11. 



werknemer zich in bepaalde gevallen niet alleen op het BBA kunnen beroepen, maar tevens 
op het opzegverbod van art. 7:670 lid 8 BW (verbod tot opzegging wegens de overgang).  
 
De introductie van art. 13a Fw. heeft ook gevolgen gehad voor enkele andere bepalingen van 
de Faillissementswet. Art. 5 lid 2 bewerkstelligt dat procesvertegenwoordiging (waar het 
eerste lid over spreekt) niet verplicht is – de werknemer kan dus zelf hoger beroep instellen, 
maar hij kan zich ook laten vertegenwoordigen door een vakbond. De memorie van 
toelichting zegt hierover dat in het arbeidsrecht gebruikelijk is dat werknemers in geval van 
arbeidsgeschillen in eerste aanleg meestal geen procesvertegenwoordiging behoeven.48 Deze 
bepaling dient in samenhang te worden gelezen met de voorgestelde wijzigingen in artikel 67 
Fw., in het bijzonder het tweede lid van dat artikel. De termijn waarbinnen de werknemer kan 
opkomen tegen de machtiging door de rechter-commissaris tot ontslag – volgens artikel 67 lid 
1 Fw.: vijf dagen – vangt pas aan op het moment dat de werknemer van de machtiging kennis 
had kunnen nemen. Dit voorkomt dat de werknemer feitelijk geen gebruik kan maken van zijn 
beroepsmogelijkheid, omdat reeds enkele of zelfs alle dagen zijn verstreken. Voorts moet de 
curator bij opzegging de werknemer wijzen op de mogelijkheid van beroep en op de termijn 
van veertien dagen vanaf de opzegging die hij daarvoor heeft. Verzuimt de curator aan zijn 
mededelingsplicht te voldoen, dan is de opzegging vernietigbaar.49 Art. 72 lid 2 Fw. ten slotte 
bepaalt dat een opzegging zonder machtiging van de rechter-commissaris vernietigbaar is. 
Ook hier geldt een vernietigingstermijn van vijf dagen. 
 
7.4 Conclusie 
 
De regels met betrekking tot overgang van onderneming gelden niet voor de overgang van 
een failliete onderneming 

• Hoewel de richtlijn hier niet toe verplicht, heeft de Nederlandse wetgever – in 
navolging van rechtspraak van het Hof van Justitie – bepaald dat de artikelen 7:662 
e.v. BW niet van toepassing zijn indien een failliete onderneming overgaat. Dit staat 
in art. 7:666 lid 1 BW. De regels gelden wel in geval van overgang van een 
onderneming die in surseance van betaling verkeert. Van de mogelijkheden die de 
richtlijn vanaf 1998 biedt om de regels met betrekking tot overgang van onderneming 
bij overgang van een insolvente onderneming niet geheel van toepassing te laten zijn 
heeft de wetgever geen gebruik gemaakt. 

 
In geval van vernietiging van een faillissement gelden met terugwerkende kracht de 
arbeidsrechtelijke regels zoals die buiten faillissement gelden 

• De richtlijn verplicht de lidstaten maatregelen te treffen om frauduleuze 
insolventieprocedures te voorkomen. Hieraan is in 2002 gevolg gegeven door enkele 
aanpassingen in de Faillissementswet, waarvan het nieuw art. 13a het belangrijkste is. 
Wordt een faillissement vernietigd – ongeacht de reden – dan worden de inmiddels 
gedane opzeggingen met terugwerkende kracht beheerst door de ‘gewone’ regels van 
het arbeidsrecht. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat door de curator opgezegde 
werknemers de opzegging kunnen vernietigen wegens het ontbreken van toestemming 
als bedoeld in art. 6 BBA. 

                                                      
48 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3, p. 16. Weliswaar betreft het hier een hoger beroep, maar voor de 
werknemer is het de eerste mogelijkheid tegen een beslissing op te komen. 
49 Zie voor de argumentatie dat deze mededelingsplicht op de curator en niet op de rechter-commissaris rust 
Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3, p. 18. 



8 Medezeggenschap 
 
Artikel 6 Richtlijn 
1. Indien de onderneming, de vestiging of een deel van de onderneming of de vestiging als eenheid blĳft bestaan, 
blĳven de positie en de functie van de vertegenwoordigers of vertegenwoordiging van de bĳ overgang betrokken 
werknemers behouden onder dezelfde voorwaarden als krachtens de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen 
of een overeenkomst voor het tĳdstip van overgang bestonden, mits aan de voorwaarden terzake van een 
werknemersvertegenwoordiging is voldaan. 
De eerste alinea is niet van toepassing indien overeenkomstig de wettelĳke en bestuursrechtelĳke voorschriften 
of het gebruik van de lidstaten of bĳ een overeenkomst met de vertegenwoordigers van de betrokken 
werknemers is voldaan aan de vereisten terzake van het opnieuw aanwĳzen van de vertegenwoordigers van de 
werknemers of de nieuwe samenstelling van de vertegenwoordiging van de werknemers. 
Wanneer de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of in een soortgelĳke procedure met het 
oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie 
(die een door een overheidsinstantie gemachtigde curator mag zĳn), mogen de lidstaten de nodige maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat de werknemers die overgaan, naar behoren worden vertegenwoordigd totdat er 
nieuwe werknemersvertegenwoordigers worden gekozen of aangewezen. 
Indien de onderneming, de vestiging of een deel van de onderneming of de vestiging niet als eenheid blĳft 
bestaan, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de bĳ de overgang betrokken 
werknemers die voor de overgang vertegenwoordigd waren, ook daarna gedurende de periode die noodzakelĳk 
is voor de totstandkoming van de nieuwe samenstelling van de werknemersvertegenwoordiging of de nieuwe 
aanwĳzing van werknemersvertegenwoordigers volgens de nationale wetgeving of praktĳk, naar behoren 
vertegenwoordigd blĳven. 
2. Indien het mandaat van de vertegenwoordigers van de bĳ de overgang betrokken werknemers verstrĳkt ten 
gevolge van de overgang, blĳven de beschermende maatregelen waarin wordt voorzien door de wettelĳke en 
bestuursrechtelĳke voorschriften of het gebruik van de lidstaten op hen van toepassing. 
 
Artikel 7 Richtlijn 
1. De vervreemder en de verkrĳger moeten de vertegenwoordigers van hun eigen werknemers die bĳ een 
overgang zĳn betrokken, informatie verstrekken over: 
— de datum of de voorgenomen datum van de overgang; 
— de reden van de overgang; 
— de juridische, economische en sociale gevolgen van de overgang voor de werknemers; 
— de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen. 
De vervreemder moet deze informatie tĳdig vóór de totstandkoming van de overgang aan de vertegenwoordigers 
van zĳn werknemers verstrekken. 
De verkrĳger moet deze informatie tĳdig aan de vertegenwoordigers van zĳn werknemers verstrekken, en in 
ieder geval voordat deze werknemers in hun arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden rechtstreeks door de 
overgang worden getroffen. 
2. Wanneer de vervreemder of de verkrĳger ten aanzien van hun eigen werknemers maatregelen overwegen, zĳn 
zĳ verplicht de vertegenwoordigers van hun eigen werknemers tĳdig over deze maatregelen te raadplegen 
teneinde tot een akkoord te komen. 
3. De lidstaten waarvan de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen voor de vertegenwoordigers van de 
werknemers voorzien in de mogelĳkheid om een beroep te doen op een arbitrage-instantie teneinde een 
beslissing te verkrĳgen over ten aanzien van de werknemers te treffen maatregelen, mogen de verplichtingen 
bedoeld in de leden 1 en 2 beperken tot de gevallen waarin de tot stand gekomen overgang in de vestiging leidt 
tot een wĳziging welke aanmerkelĳke nadelen ten gevolge kan hebben voor een belangrĳk gedeelte van de 
werknemers. 
De informatie en de raadpleging hebben minstens betrekking op de maatregelen die ten aanzien van werknemers 
worden overwogen. De informatie moet worden verstrekt en de raadpleging moet worden gehouden ruim 
voordat de in de eerste alinea bedoelde wĳziging in de vestiging daadwerkelĳk optreedt. 
4. De in dit artikel bedoelde verplichtingen gelden ongeacht of de beslissing betreffende de overgang door de 
werkgever wordt genomen of door een onderneming die zeggenschap heeft over de werkgever. 
Bĳ onderzoek van beweerde gevallen van niet-nakoming van de in deze richtlĳn bedoelde verplichtingen inzake 
informatie en raadpleging, wordt geen rekening gehouden met een eventueel verweer van de werkgever op grond 
van het feit dat een onderneming die zeggenschap over hem heeft, hem de noodzakelĳke informatie niet heeft 
verstrekt. 
5. De lidstaten mogen de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde verplichtingen beperken tot de ondernemingen of de 
vestigingen die, wat het aantal werknemers betreft, voldoen aan de voorwaarden voor de verkiezing of de 
aanwĳzing van een collegiaal lichaam dat de werknemers vertegenwoordigt.  



6. De lidstaten bepalen dat, indien er in een onderneming of vestiging, om redenen buiten hun wil om, geen 
vertegenwoordigers van de werknemers zĳn, de betrokken werknemers vooraf in kennis moeten worden gesteld 
van: 
— de datum of de voorgenomen datum van de overgang, 
— de redenen van de overgang, 
— de juridische, economische en sociale gevolgen van de overgang voor de werknemers, 
— de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen. 
 
Artikel 665a BW 
Indien in een onderneming geen ondernemingsraad is ingesteld, noch een personeelsvertegenwoordiging is 
ingesteld krachtens artikel 35c, eerste lid, of artikel 35d, eerste lid, van de Wet op de ondernemingraden, stelt de 
werkgever de eigen werknemers die betrokken zijn bij de overgang van de onderneming tijdig in kennis 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 
e. de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen. 
 
8.1 Inleiding 
 
Het is voor werknemers van groot belang te weten wie hun werkgever is: hij is immers 
degene die verantwoordelijk is voor een juiste uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Niet in 
alle gevallen zal een werknemer duidelijk zijn dat een overgang van onderneming heeft 
plaatsgevonden. Een overgang kan zelfs geheel aan het zicht van werknemers worden 
onttrokken. Is het de bedoeling van vervreemder en verkrijger dat de onderneming op 
dezelfde plaats dezelfde activiteiten blijft verrichten, dan is goed voorstelbaar dat de 
overdracht van alle activa en passiva die de onderneming vormen uit niet meer blijkt dan een 
door beide partijen ondertekend document. Na de overgang kan een werknemer zo 
geconfronteerd worden met een nieuwe werkgever, waarbij het de vraag is of deze de 
arbeidsovereenkomst op dezelfde wijze als zijn voorganger zal uitvoeren. Om tijdig de 
(sociale) gevolgen van een overgang van onderneming te kunnen onderkennen, schrijft de 
richtlijn voor dat de werknemers direct of indirect behoren te worden ingelicht. Omdat vooral 
de indirecte vorm van informatieverschaffing (die aan een de werknemers 
vertegenwoordigend lichaam) in de lidstaten zeer verschillend geregeld is, is de regeling in de 
artikelen 6 en 7 van de richtlijn vrij uitvoerig van opzet. In Nederland zijn deze bepalingen 
geïmplementeerd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).  
 
8.2 De informatieverplichting  
 
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. De regering ging ervan uit dat aan de 
plicht tot informatieverschaffing reeds in voldoende mate was voldaan in de WOR50. Voor 
zover een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bestaat, kan dit inderdaad 
worden aangenomen. Met art. 7:665a BW is, in navolging van art. 6 lid 6 van de richtlijn,  
voorzien in de situatie dat deze organen er niet zijn: ook dan dient de werkgever zijn 
werknemers die betrokken zijn bij een overgang van onderneming van een aantal zaken op de 
hoogte te stellen. Opmerkelijk is de plaatsing van het artikel: niet in de WOR, maar in het 
BW. 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.51 Wegens de plaatsing van dit artikel in het BW, heeft de wetgever gekozen 
                                                      
50 Zie hiervoor Christe (losbl.) en Holtzer 1999, p. 189. 
51 Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 5, p. 9.  



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). De zinsnede “de eigen werknemers die betrokken zijn 
bij de overgang” moet zo worden gelezen dat de informatieplicht zowel op de vervreemder als 
op de verkrijger rust. Beiden dienen hun eigen werknemers te informeren waarbij ook de 
werknemers die betrokken zijn bij de overgang, maar niet mee overgaan, moeten worden 
geïnformeerd. Daarbij kunnen zij zich niet verschuilen achter de stelling dat hun niet de 
noodzakelijke informatie is verschaft (art. 7 lid 4 van de richtlijn). Deze gedachte sluit aan bij 
het Nederlandse uitgangspunt dat advies altijd gevraagd moet worden door de bestuurder (in 
de zin van de WOR) van de onderneming voor wie het betreffende adviesplichtige besluit 
geldt, ongeacht of de beslissing feitelijk op een hoger niveau binnen een concern is genomen. 
Hierbij is te wijzen op de zaken Howson-Algraphy, Shell Research en Heuga. 
 
In art. 7:665a BW is met de term “voorgenomen besluit” 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. Opvallend is dat art. 7:665a BW niet in art. 7:666 BW is 
uitgesloten. De informatieplicht geldt dus ook in faillissement. Dat betekent dat in 
ondernemingen waar geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld de 
werknemers voorafgaande aan (de eigen aangifte van) het faillissement dienen te worden 
geïnformeerd. 
 
8.3 De vertegenwoordiging voor en na de overgang  
 
In artikel 6 van de richtlijn is een aantal bepalingen opgenomen die moeten waarborgen dat de 
overgenomen werknemers ook na de overgang van onderneming vertegenwoordigd blijven. 
Deze waarborg geldt zowel in de situatie dat de onderneming na de overgang als eenheid blijft 
bestaan als in de situatie waarin dat niet zo is, bijvoorbeeld omdat zij opgaat in het grotere 
geheel van de onderneming van de verkrijger (art. 6 lid 1, eerste en vierde alinea). Wanneer 
de vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure of soortgelijke procedure, mag 
bepaald worden dat werknemers die overgaan “naar behoren” worden vertegenwoordigd, 
totdat een nieuwe werknemersvertegenwoordiging wordt gekozen (art. 6 lid 1, derde alinea).  
Deze richtlijnbepalingen zijn niet geïmplementeerd. In de memorie van toelichting bij het 
toenmalige wetsvoorstel 27 46952 werd gesteld dat indien de verkrijger een ondernemingsraad 
heeft daarin reeds wordt voorzien. Gesteld wordt dat deze ondernemingsraad op basis van de 
WOR alle in de onderneming werkzame personen vertegenwoordigt. Dat is maar de vraag. 
Art. 6 lid 1 van de richtlijn bepaalt immers dat indien de overgedragen onderneming als 
eenheid blijft bestaan, de positie en de functie van de vertegenwoordigers van de 
overgenomen werknemers behouden dient te blijven (mits aan de voorwaarden terzake van 
een werknemersvertegenwoordiging is voldaan). Daar waar de overgedragen onderneming 
niet als eenheid blijft bestaan dienen de lidstaten volgens de richtlijn maatregelen te nemen 
om ervoor te zorgen dat de overgenomen werknemers die vóór de overgang 
vertegenwoordigd waren, ook daarna vertegenwoordigd blijven53. In de WOR is echter geen 

                                                      
52 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3. 
53 Dorresteijn (2000) pleit voor een wetsaanpassing die voorziet in tijdelijke medezeggenschap van werknemers 
van de onderneming welke na de overgang als eenheid blijft bestaan. In de praktijk wordt soms al voor deze 
oplossing gekozen. Knüppe (1999). Knüppe wijst er bijvoorbeeld op dat bij Fokker de ondernemingsraadleden 
van het oude Fokker die een baan behielden bij niet gefailleerde dochters of die een baan kregen in een van de 
nieuwe Fokker Aviation-vennootschappen na doorstart deel gingen uitmaken van een Tijdelijke 
Ondernemingsraad, in afwachting van nieuwe verkiezingen – conform de richtlijn dus. 



bepaling opgenomen die ziet op het al dan niet voortbestaan van de ondernemingsraad van de 
vervreemder in geval van overgang van de onderneming. Het lijkt vast te staan dat de 
overgenomen werknemers op enige wijze moeten zijn vertegenwoordigd, doch de vorm 
waarin dit dient te geschieden is niet vastgelegd. In de praktijk worden in dergelijke gevallen 
ondernemingsraden vaak gemengd, in die zin dat gekozen vertegenwoordigers van de 
vervreemder plaats nemen in de ondernemingsraad van de verkrijger. De memorie van 
toelichting lijkt er echter van uit te gaan dat alleen de ondernemingsraad van de verkrijger 
bevoegd is de werknemers van de vervreemder te vertegenwoordigen.54 Daarnaast refereert 
de memorie van toelichting aan een “zeer uitzonderlijke situatie” waarin een onderneming 
wordt overgedragen die niet als zelfstandige eenheid blijft bestaan en waar een 
ondernemingsraad bestaat, terwijl dit niet het geval is bij de verkrijgende onderneming. De 
verkrijgende onderneming heeft dan volgens de memorie van toelichting minder dan vijftig 
werknemers en heeft op basis van een CAO geen verplichting een ondernemingsraad in te 
stellen. Hierbij dient bedacht te worden dat er tal van ondernemingen zijn waarvan het 
werknemersaantal boven de vijftig uitstijgt, maar waar niet is gekozen voor oprichting van 
een ondernemingsraad of waar men eenvoudigweg daaraan nog niet is toegekomen. Wanneer 
de overgenomen onderneming als geheel blijft bestaan is te verdedigen dat uit de richtlijn 
voortvloeit dat de ondernemingsraad die behoort bij de overgenomen onderneming bevoegd 
blijft ten aanzien van de werknemers die hij vertegenwoordigt en mogelijk tevens 
vertegenwoordigende bevoegdheden verkrijgt ten opzichte van de werknemers van de 
verkrijger. Die situatie ligt anders wanneer het om overgang van een bedrijfsonderdeel gaat 
dat na de overgang niet als zelfstandige onderneming zal blijven bestaan. In een dergelijk 
geval zal de ondernemingsraad in de regel bij de vervreemder achterblijven en zullen de 
overgenomen werknemers niet langer vertegenwoordigd zijn, zodat in tijdelijke 
medezeggenschap moet worden voorzien. De in de memorie van toelichting aangedragen 
oplossing bestaat nu daaruit dat indien het aantal werknemers bij de verkrijger als gevolg van 
de overgang groter dan vijftig wordt, de verplichting ontstaat een ondernemingsraad in te 
stellen. Daarnaast zou een ondernemingsovereenkomst ex art. 32 WOR kunnen worden 
gesloten. Bij ondernemingen met tussen de tien en vijftig werknemers zou een 
personeelsvertegenwoordiging kunnen worden ingesteld. Om die reden zou art. 6 van de 
richtlijn geen implementatie behoeven. Ook hier kan men zich afvragen of deze overwegingen 
van de regering juist zijn. Wanneer de overgenomen onderneming niet als eenheid blijft 
bestaan, zal het in de regel gaan om een relatief gering aantal werknemers. Deze zullen in de 
onderneming van de verkrijger onvoldoende invloed hebben om instelling van een 
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging af te dwingen. Zeker waar het gaat om 
een onderneming waarbinnen de werknemers bewust ervoor hebben gekozen geen 
ondernemingsraad in te stellen, leidt dit tot de situatie dat de voormalige werknemers van de 
vervreemder niet vertegenwoordigd blijven. Men zou zich op het standpunt kunnen stellen dat 
deze werknemers die situatie dan maar voor lief moeten nemen, nu de meerderheid anders 
wenst. Die stelling is echter direct in strijd met de opdracht van art. 6 van de richtlijn, dat 
expliciet bepaalt dat de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat in een dergelijk geval de 
werknemers vertegenwoordigd blijven. 
 
8.4 Conclusie 
 
Voor zowel vervreemder als verkrijger geldt een informatieverplichting 

• Art. 7 van de richtlijn verplicht de werkgever (zowel de vervreemder als de 
verkrijger) in geval van een overgang van onderneming de eigen werknemers in te 

                                                      
54 Beltzer & Holtzer (2001) vinden dat een onwenselijke situatie en pleiten ervoor dat de wetgever hierover 
duidelijkheid schept. 



lichten. Aan deze bepaling is voldaan met de WOR en, voor het geval er geen 
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, met art. 7:665a BW. Deze 
informatieverplichting geldt ook in faillissement. 

 
De werknemers dienen na de overgang zo goed mogelijk vertegenwoordigd te blijven 

• Deze uit art. 6 van de richtlijn voortvloeiende plicht is niet geïmplementeerd. De 
regering meent dat de WOR voldoende waarborgen biedt. Dat is echter niet het geval: 
de WOR maakt bijvoorbeeld niet duidelijk op welke wijze de overgenomen 
werknemers na de overgang vertegenwoordigd blijven. Art. 6 van de richtlijn lijkt 
niet op juiste wijze te zijn geïmplementeerd. 



Richtlijnenoverzicht 
 
 
Richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van rechten van werknemers bij overgang 
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (PbEG 5 maart 1977, L 61/26) 
 
Richtlijn 98/50/EG van 29 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van 
ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen (PbEG 17 juli 
1998, L 201/88). 
 
Richtlijn 2001/23/EG van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen 
(Pb. EG van 22 maart 2001, L 82/16) 
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