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Het dubbele lot van de verzekeringsportefeuille 
 
Het begrip “onderneming” uit artikel 7:662 B.W. (voorheen artikel 7A:1639aa B.W.), welk artikel 
gebaseerd is op het eerste artikel van Richtlijn 77/187 inzake het behoud van rechten van werknemers 
bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (verder: de richtlijn), blijft voor 
problemen zorgen. Mocht het er al op lijken dat na een reeks van arresten van het Hof van Justitie EG 
voor de rechtspraktijk duidelijkheid was geschapen omtrent de definitie van het ondernemingsbegrip 
uit de richtlijn, dan laten de twee tegengestelde uitspraken van de Rechtbank Utrecht (14 mei 1997, 
JAR 1997,223) en de Rechtbank Dordrecht (20 augustus 1997, JAR 1997,209) het tegendeel zien. 
 
“Onderneming”: het Hof van Justitie 
 
Volgens het Hof van Justitie EG in het arrest A. Süzen/Zehnacker (11 maart 1997, JAR 1997,91, 
laatstelijk besproken door T. van Peijpe in SMA 1997, blz. 583-591) dient onder “onderneming” in de 
zin van de richtlijn te worden verstaan een georganiseerd geheel van personen en elementen waarmee 
een economische activiteit met een eigen doelstelling kan worden uitgeoefend. Een onderneming kan 
niet worden gereduceerd tot de activiteit waarmee zij is belast, omdat haar identiteit tevens blijkt uit 
factoren als de samenstelling van het personeel, de leiding, de taakverdeling, de bedrijfsvoering en de 
beschikbare productiemiddelen. Soms kan een economische entiteit in de zin van de richtlijn zonder 
activa van betekenis functioneren; in dat geval kunnen de werknemers die duurzaam een 
gemeenschappelijke activiteit uitoefenen als economische entiteit worden beschouwd. 
 
Met deze uitspraak zijn de criteria aangegeven die tezamen bepalen of sprake is van een overgang van 
een onderneming in de zin van de richtlijn. Welke nadere invulling deze criteria dienen te krijgen en 
aan welke factoren de rechter in een gegeven geval het meeste gewicht dient toe te kennen, is niet 
duidelijk. De toepasselijkheid van de richtlijn zal daarom af blijven hangen van de kwalificatie die de 
rechter aan het hem voorgelegde feitencomplex geeft. Het gevolg hiervan kan zijn, dat twee rechters 
aan één en hetzelfde feitencomplex verschillende kwalificaties geven. Een duidelijk voorbeeld hiervan 
vormen twee vorig jaar gewezen uitspraken, één van de Rechtbank Utrecht (14 mei 1997, JAR 
1997,223) en één van de Rechtbank Dordrecht (20 augustus 1997, JAR 1997,209). In beide gevallen 
betrof het een geschil tussen de Belgische N.V. DBV Algemene Verzekeringsmaatschappij (verder: 
DBV) en een ex-werknemer. 
 
Rb. Utrecht 
 
In de Utrechtse zaak was de casus als volgt: mevrouw Baars van ‘t Land (verder: Baars) was in dienst 
bij de N.V. Stichtse Glasverzekering Mij. (verder: Stichtse). Stichtse hield zich bezig met het afsluiten 
van glasverzekeringen. In geval van schade werd geen uitkering in geld gedaan, maar werd die schade 
hersteld. Daartoe gaf Stichtse opdracht aan haar dochtermaatschappij Glasherstel B.V., waarvan zij 
alle aandelen hield. Ingevolge een overeenkomst tussen Stichtse en DBV zou DBV alle rechten en 
verplichtingen uit alle schadeverzekeringen van Stichtse overnemen per 1 januari 1993. Baars, die 
vanaf 18 mei 1992 feitelijk werkzaam was bij Glasherstel B.V., richtte op 9 augustus 1993 - dus na de 
overname van de verzekeringsportefeuille door DBV - een verzoekschrift aan het Kantongerecht 
Utrecht tot ontbinding van haar arbeidsovereenkomst met Stichtse. De ontbinding werd uitgesproken 
tegen 1 oktober 1993. Aan Baars werd een vergoeding van ƒ 35.000,- toegekend, welke vergoeding 
echter nooit werd uitbetaald, omdat Stichtse op 18 mei 1994 failliet werd verklaard. Baars vorderde nu 
van DBV onder andere deze vergoeding, zich erop beroepend dat de overgang van de 
verzekeringsportefeuille een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW constitueerde. 
De kantonrechter wees de vordering af, daar uit de stukken was gebleken, dat Baars er uitdrukkelijk 
voor had gekozen niet bij DBV in dienst te treden. Daarmee had zij recht verspeeld DBV aan te 
spreken voor betalingen, waar Stichtse op grond van artikel 7:663, tweede zin BW tot een jaar na de 
overgang draagplichtig voor was. Van dit vonnis ging Baars in beroep.  
De rechtbank concentreerde zich in hoger beroep op de vraag, of überhaupt sprake was geweest van 
een overgang van een onderneming in de zin van artikel 7:662 BW. Zou dit niet het geval zijn 



geweest, dan zou immers geen grond bestaan voor de stelling dat DBV schulden van Stichtse voor 
haar aan Baars zou moeten voldoen. De rechtbank overwoog dat Baars slechts had volstaan met te 
stellen, dat door de overdracht van de verzekeringsportefeuille een zelfstandig bedrijfsonderdeel - te 
weten het gehele schadeverzekeringsbedrijf - naar DBV was overgegaan. DBV verweerde zich met de 
stelling dat de identiteit van het overgedragene verloren was gegaan aangezien slechts een gedeelte 
van het personeel van Stichtse - op andere arbeidsvoorwaarden - bij DBV in dienst was getreden en bij 
Stichtse voldoende activiteiten waren achtergebleven. Volgens de rechtbank had het op de weg van 
Baars gelegen nader toe te lichten dat het beheren van de glasverzekeringsportefeuille een min of meer 
zelfstandig onderdeel, met een te onderscheiden groep werknemers, van Stichtse uitmaakte. Nu Baars 
volgens de rechtbank deze toelichting niet of onvoldoende had gegeven, ging hij ervan uit, dat geen 
sprake was geweest van een overgang van een onderneming. Daarbij sloeg de rechtbank nog acht op 
het feit dat DBV de handelsnaam van Stichtse niet was gaan gebruiken en dat niet gebleken was dat 
materiële activa waren overgenomen. 
 
Rb. Dordrecht 
 
Ruim drie maanden later stond DBV weer voor een rechtbank ter zake van een arbeidsgeschil, ditmaal 
de rechtbank Dordrecht, en als eiser in hoger beroep van een vonnis van het kantongerecht aldaar. De 
casus betrof dezelfde overdracht van dezelfde verzekeringsportefeuille. De werknemer, Pelle, was 
evenals Baars in de vorige casus volgens de stukken in dienst bij Stichtse, maar werkte feitelijk bij 
Glasherstel B.V. Pelle verzocht na de overdracht van de portefeuille beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst met Glasherstel per 1 februari 1993. Na ontslagname dagvaardde Pelle Stichtse, 
Glasverzekering B.V. en DBV ter zake van achterstallig loon. De kantonrechter wees de vordering 
tegen DBV op grond van artikel 7:663 BW toe, omdat hij van mening was dat de overdracht van de 
verzekeringsportefeuille als een overgang van een onderneming in de zin van artikel 7:662 BW was te 
beschouwen. Van dit vonnis ging DBV in beroep. In tegenstelling tot de Rechtbank Utrecht enkele 
maanden eerder had besloten, meende de Rechtbank Dordrecht dat de overgang van de portefeuille 
wel degelijk een overgang van een onderneming constitueerde: 
 
“Zij (DBV, RMB) heeft de gehele glasverzekeringsportefeuille van Glasverzekering (Stichtse, RMB) 
overgenomen met handhaving van de (…) opzet van glasherstel in natura door Glasherstel. DBV heeft 
de gehele klantenkring, behorend bij de verzekeringsportefeuille van Glasverzekering overgenomen. 
Voorts heeft zij (…) alle aan de verzekeringsportefeuille verbonden rechten en plichten overgenomen. 
De bedrijfsactiviteit van Glasverzekering bestond na de overname slechts uit de afwikkeling van de 
lopende schadeverplichtingen. Gelet op deze omstandigheden concludeert de rechtbank dat er sprake 
is van een naadloze bedrijfsovergang, waarbij de exploitatie van de glasverzekeringsportefeuille van 
Glasverzekering in feite is voortgezet door DBV. Daaraan kan niets afdoen dat DBV slechts enkele 
werknemers heeft overgenomen van Glasverzekering, aangezien de artikelen 7:662 e.v. BW nu juist 
ten doel hebben ook bij overdracht van een onderneming de continuïteit van de in het kader van het 
bedrijf bestaande arbeidsverhoudingen te waarborgen. Evenmin kan aan het voorgaande afdoen dat de 
overgenomen verzekeringspolissen onherkenbaar zouden zijn opgegaan in de verzekeringsactiviteiten 
van DBV.” 
 
De rechtbank concludeerde, dat DBV onvoldoende had gesteld om aan te nemen dat de identiteit van 
de overgenomen glasverzekeringsportefeuille niet bewaard is gebleven. Om het probleem met 
betrekking tot de vraag bij wie Pelle nu eigenlijk in dienst was geweest - bij Stichtse of bij Glasherstel 
- te tackelen, overwoog de rechtbank dat die twee ondernemingen voor de toepassing van de artikelen 
7:662 e.v. BW als één en dezelfde onderneming dienen te worden beschouwd. 
 
Commentaar 
 
Gezien deze twee in uitwerking tegengestelde uitspraken in identieke casus lijkt de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie ten aanzien van het ondernemingsbegrip uit de richtlijn nog immer onvoldoende 
houvast te bieden voor de Nederlandse rechtspraktijk. Dit is een onwenselijke situatie, met name 
gezien het belangrijke verschil in rechtsgevolgen tussen wel of niet toepasselijkheid van de richtlijn, te 



weten: wel of niet automatische overgang van aan de onderneming verbonden werknemers. Van de 
twee uitspraken lijkt die van de rechtbank Dordrecht het best te verdedigen; ik ben namelijk van 
mening dat op de uitspraak van de Rechtbank Utrecht wel wat valt af te dingen: 
• Het verweer van DBV is niet sterk: er worden slechts twee factoren genoemd die erop zouden 

moeten wijzen dat er geen overgang van onderneming was geweest. 
I. Één daarvan was het feit, dat slechts enkele werknemers bij DBV in dienst waren getreden. 

Dit feit is mijns inziens een factor die geen groot gewicht in de schaal zou mogen leggen 
(reeds in het arrest Spijkers van het Hof van Justitie EG van 18 maart 1986 (NJ 1987, 502) 
wordt het feit dat de verkrijger bijna alle werknemers in dienst heeft genomen genoemd als 
één van de factoren die erop zouden kunnen wijzen dat sprake is van overgang van een 
onderneming). Er lijkt sprake te zijn van omkering van oorzaak en gevolg: juist is, dat 
indien er sprake is van overgang van een onderneming, alle werknemers mee overgaan; 
niet juist lijkt het ervan uit te gaan, dat indien de meeste werknemers overgaan, er sprake is 
van overgang van onderneming en dus wanneer slechts enkele werknemers bij de 
verkrijger in dienst treden, er geen sprake is van overgang van onderneming. Zo kunnen 
slechts enkele werknemers zeer goed zelf een “onderneming” vormen, bijvoorbeeld omdat 
zij binnen een groter geheel van werknemers een bepaalde specialistische taak uitoefenen. 
Andere factoren dan het aantal werknemers moeten dan een antwoord geven op de vraag of 
er inderdaad sprake is van behoud van identiteit van de onderneming. Mijns inziens speelt 
de factor dus slechts een bijkomende rol. Toch lijkt deze factor in casu slechts de enige rol 
te kunnen spelen als ik de tweede factor bekijk: 

II. De andere door DBV genoemde factor was dat bij Stichtse voldoende activiteiten zouden 
zijn achtergebleven. Dat doet er echter niet toe voor het antwoord op de vraag of een 
onderneming is overgegaan. Het gaat niet om wat niet is overgegaan, het gaat juist om wat 
wél is overgegaan. Welke deze bij Stichtse achtergebleven activiteiten zijn, blijkt niet uit 
de casus. De conclusie van de rechtbank is in ieder geval niet te rijmen met de vaststelling 
van de Rechtbank Dordrecht dat na overdracht van de verzekeringsportefeuille de 
werkzaamheden van Stichtse zich beperkten tot de afwikkeling van lopende 
schadeverplichtingen. 

• Mede gezien de beperktheid van de motivering van DBV kan de vraag gesteld worden of het niet 
meer op de weg van DBV had gelegen nadere informatie te verschaffen omtrent de overgang van 
de portefeuille. Het schijnt mij in de gegeven casus onjuist dat de rechtbank van Baars verlangde 
meer helderheid te verschaffen, nu DBV noodzakelijkerwijs over meer kennis over de feitelijke 
gang van zaken beschikte dan Baars. 

 
Slotopmerking 
 
Het ondernemingsbegrip van de richtlijn blijft onduidelijk en leidt daardoor tot tegengestelde 
uitspraken in vergelijkbare (of zoals in casu: identieke) casus. Het is te hopen dat het mogelijk zal 
blijken meer eenduidigheid te verkrijgen omtrent (het gewicht van) de relevante factoren die het 
ondernemingsbegrip bepalen. 


