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Ontslag bij ondernemingen in verandering 
 

Behoud van de arbeidsovereenkomst: bij welke werkgever, vervreemder of onderneming? 
 

Ronald M. Beltzer 
 
 
Meneer de Voorzitter, Dames en Heren, 
 
Mijn onderwerp luidt volgens de foldertekst “Ontslag bij ondernemingen in beweging”. 
Daar kan een aantal onderwerpen onder worden gebracht. U kunt denken aan de Wet 
melding collectief ontslag, aan sociale plannen of aan de recente discussies over het lifo-
beginsel. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt het denken over 
het ontslagrecht niet op. Volgens afspraak met het curatorium zal ik vooral ingaan op het 
onderwerp overgang van onderneming. De mensen die mij enigszins kennen zullen wellicht 
verzuchten dat ik dit onderwerp nooit loslaat – en zij hebben gelijk. Zoals één der leden van 
het curatorium, Leonard Verburg, terecht opmerkte: het onderwerp is veel te spannend om 
los te laten. Wellicht ter troost voor degenen die mij hier eerder over hebben horen praten: ik 
zal u niet bedienen met een reeds eerder gepubliceerd of voorgedragen verhaal. 
 
Het slaan van de juiste balans tussen het belang van de werkgever zijn onderneming te 
kunnen aanpassen aan het economische en maatschappelijke tij enerzijds en het belang van 
de werknemer bij baanzekerheid anderzijds is een perpetuum mobile. Uiteraard was er niets 
nieuws aan de Wet flexibiliteit en zekerheid, althans niet wat haar pretenties betrof. Een 
dergelijk zoeken naar een balans is de eeuwige queeste van het arbeidsrecht en dus ook bij 
de regels omtrent overgang van onderneming: de toelichtingen bij de eerste regels die 
hierover zijn uitgevaardigd spreken dat immers onomwonden uit. Leidmotief in mijn 
voordracht is dat in geval van overgang van een onderneming deze balans bij tijd en wijle uit 
het lood dreigt te worden geslagen. Minder metaforisch uit zich dat in mijn volgende 
centrale stelling: 
 
De regels met betrekking tot overgang van onderneming leiden bij reorganisaties van ondernemingen 
regelmatig tot contra-intuïtieve en contraproductieve resultaten. 
 
In bepaalde gevallen gaan werknemers niet over, waar sommigen dat wel rechtvaardig 
achten; in bepaalde andere gevallen gaan werknemers over waar vrijwel niemand dat 
verwacht. Ter ondersteuning van deze centrale stelling zal ik drie door mij als knelpunten 
betitelde onderwerpen behandelen. Hoewel er meer knelpunten te noemen zijn dan de drie 
die ik u hier laat zien, beperk ik mij niettemin tot deze drie, daar zij in mijn optiek het meest 
sprekend zijn. 
 
Knelpunt 1: de overgang in meer fasen 
 
Sinds het arrest Daddy’s Dance Hall uit 19871 is het vaste rechtspraak dat een overgang van 
onderneming in twee fasen kan geschieden. Dat de vervreemder en de verkrijger niet met 
elkaar hebben gecontracteerd, is geen beletsel. De uitspraak is vanuit een oogpunt van 
werknemersbescherming goed te begrijpen. Zou men hier geen overgang aannemen, dan 
zou immers de werking van de regels relatief eenvoudig te ontlopen zijn door een stroman 
tussen de vervreemder en de verkrijger te schuiven die met geen ander doel bij de transactie 

                                                      
1 HvJEG 10 februari 1988, NJ 1990, 423. 
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is betrokken dan als doorgeefluik te fungeren. Een dergelijk doorgeefluik biedt geen enkele 
garantie voor verhaal voor werknemers. Voor de kenners onder u: het doorgeefluik zou de 
overgang van onderneming kunnen doorbreken nu hij zelf niets exploiteert en aldus geen 
lopend bedrijf overdraagt. Een vraag is overigens wie in een dergelijke situatie aansprakelijk 
is ingevolge de laatste zin van art. 7:663 BW, welke bepaling een aansprakelijkheid van de 
vervreemder voor op het moment van overgang bestaande rechten uit de 
arbeidsovereenkomst in het leven roept, en wel tot een jaar na de overgang. Is de 
oorspronkelijke vervreemder aansprakelijk of is dat de tussenschakel? Of zijn beiden het 
misschien? De tekst van de wet is niet duidelijk. 
 

et plaatje is gesimplificeerd. Ten eerste was in de Temco-zaak2 bijvoorbeeld sprake van een 

rd, 

kstelligen. De 
, 

er 

ar 
 

e vraag is – en voor mij is dat een retorische – of een dergelijke ruime toepassing in alle 
situaties gewenst is. De verkrijger wordt immers, zonder dat hij daarop bedacht hoeft te zijn, 

                                                     

Voorbeeld overgang in twee fasen

Vervreemder

Tussen-
persoon

Verkrijger

H
overgang in drie fasen. Daarnaast, en belangrijker: de overgang in twee of meer fasen wordt 
toegepast bij alle overgangen, ook wanneer géén sprake is van het gevreesde doorgeefluik. 
Een dergelijke overreactie zien we vaker; denk aan de vermeende beschermingsfunctie van 
het BBA: waarom geldt dat voor iedereen indien we slechts zwakke groepen willen 
beschermen? Een ruime toepassing van de overgang in twee fasen is hiermee verklaa
maar niet gerechtvaardigd. Gevolg van deze ruime toepassing is dat ook 
contractswisselingen een overgang van onderneming in twee fasen bewer
tussenpersoon uit het vorige plaatje is dan een opdrachtgever van bijvoorbeeld catering-
schoonmaak- of bewakingswerkzaamheden. Besluit deze opdrachtgever van opdrachtnem
te wisselen, dan is evenzeer sprake van een overgang van onderneming in twee fasen: van 
degene die de betreffende opdracht verliest, via de opdrachtgever, naar degene die de 
opdracht verwerft. Uiteraard dient aan het ondernemingsbegrip te worden voldaan, ma
zoals u uit de rechtspraak weet, is dat begrip zeer ruim: een schoonmaakploeg is al snel een
onderneming. Ik laat de details hierbij voor wat zij zijn, één van de stellingen van Yolande 
van Houten die later zal spreken gaat precies over dit punt. 
 
D

 
2 HvJEG 24 januari 2002, JAR 2002/47. 
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opgescheept met al het personeel van de vervreemder. Dat is simpelweg het gevolg van d
artikelen 7:662 e.v. BW zult u misschien stellen, maar in een normale situatie kan die 
verkrijger met de vervreemder onderhandelen over de voorwaarden waaronder een 
dergelijke overgang plaatsvindt. Het vooruitzicht dat hij al het personeel met al hun 
arbeidsvoorwaarden zal moeten overnemen – en later ontslaan - geeft hem de mogeli
te onderhandelen over de overnameprijs van de activa van de onderneming. In het u
geval zal dit vooruitzicht hem kunnen doen afzien van de overname. Een dergelijke positie 
heeft de verkrijger bij een contractswisseling zelden. De overgang vindt immers plaats door 
de enkele gunning van het contract aan de verkrijger door de opdrachtgever. Van enige 
onderhandeling tussen vervreemder – degene die de opdracht verliest – en de verkrijger is 
derhalve geen sprake. Ze behoeven elkaar niet eens te kennen. Dit leidt tot verstoring en 
verstarring van de markten voor die diensten. A-G Geelhoed heeft zulks al eens gesteld in 
zijn conclusie bij de Temco-zaak. Laten we de realiteit eens bekijken. Opdrachtnemers, zo
schoonmaakbedrijven, opereren vaak op lokaal en kleinschalig niveau en zij verrichten hun
activiteiten in de lokalen van de opdrachtgever, waarbij het niet is uitgesloten dat 
concurrerende bedrijven gelijktijdig voor dezelfde opdrachtgever werkzaamheden 
uitvoeren. In wezen worden op deze dienstenmarkten gespecificeerde economisch
activiteiten voor een bepaalde periode verricht. Die periode kan variëren van één da
bijvoorbeeld de verzorging van de catering bij een specifiek evenement, tot een jaar o
voor schoonmaakwerkzaamheden. Na afloop van het contract doet de dienstverlener 
wederom mee in de strijd om de gunst van de opdrachtgever, die zal kiezen voor een 
concurrent indien deze betere voorwaarden en prestaties biedt. Wanneer, bijvoorbeeld
personeel van een instelling klaagt over de catering, zal de opdrachtgever uitzien naar
overeenkomst met een cateraar die betere service biedt. Bij deze economische activiteiten 
vormt de factor arbeid meestal een belangrijke kostenpost. Aangezien de contracten van de 
uitbesteder met de dienstverrichter meestal voor een relatief beperkte periode worden 
afgesloten, zien we in deze sector een groot verloop in het personeelsbestand. 
 
Ik denk dat de dynamiek van de markt dreigt te worden verstoord indien bij ee

e 

jkheid 
iterste 

als 
 

e 
g voor 
f langer 

, het 
 een 

n 
ontractswisseling te soepel een overgang van onderneming in de zin van de richtlijn zou 

de 
op 

ne 
 risico is dan 

te noemen, zij is evenzeer contra-intuïtief. 
ociale partners lijken er immers veelal van uit te gaan dat een enkele contractswisseling juist 

rlener die 

 

c
worden aangenomen. Het eerder genoemde risico geconfronteerd te worden met 
verplichting de rechten te respecteren van alle personeelsleden van een bedrijf uitsluitend 
grond van de overname van een contract, zal een potentiële nieuwe opdrachtnemer, zacht 
gezegd, minder prikkelen het contract in de wacht te slepen. Ondernemingen zouden ervan 
weerhouden kunnen worden zich in de concurrentieslag voor het verwerven van de 
opdracht te begeven. Bij dit soort kortlopende contracten staat de gunning van een contract 
centraal, niet de overname van een onderneming, en het gaat mijns inziens te ver de 
overname van personeel dat de opdracht voorheen uitvoerde als een soort 
ondernemersrisico te zien. Dat risico acht ik uiteraard wel aanvaardbaar bij een gewo
overname van een gehele onderneming of een significant deel daarvan. Het
immers incalculeerbaar. 
 
Is deze ruime toepassing al contraproductief 
S
geen overgang van onderneming lijkt te impliceren. Hoe anders is het bestaan van 
bepalingen in CAO’s te verklaren, inhoudende dat de dienstverlener aan wie een opdracht is 
gegund verplicht is een zeker deel van het personeel over te nemen van de dienstve
de opdracht heeft verloren? Dergelijke bepalingen fungeren daarbij als ‘trigger’ voor de 
overgang van al het personeel, nu het staande rechtspraak is dat de overname van een 
wezenlijk deel van het personeel in bepaalde sectoren voldoende is om een overgang van
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onderneming aan te nemen, met als gevolg dat niet het beoogde percentage, maar al het 
personeel overgaat. Is het mogelijk hier wat aan te doen? Een aantal opties is denkbaar. 
 
Ten eerste zou een verschil kunnen worden aangebracht tussen concessies die worden 

aar 

nemer 

n 
n 

 

e richtlijn overgang van onderneming verhoudt zich op dit punt matig met artikel 98 van 

en 

rdt 

en uitzondering is op haar plaats voor de situatie dat de contractswisseling binnen een 
sten 

n we al 
 van 

n 

en wat exotische oplossing bood bijna een jaar geleden het Hof Amsterdam. Het hof 

) 

s 

opdrachtgever - maar met beide partijen contact heeft gehad.4

                                                     

aangeboden op heterogene markten met relatief veel aanbieders enerzijds en markten w
zich een relatief beperkt aantal aanbieders en vragers bevinden anderzijds. Bij de laatste 
categorie is te denken aan de markten voor spoorwegvervoer en radio- en 
televisiefrequenties. De keuze van de concessieverlener voor een bepaalde marktdeel
beïnvloedt op deze markten in belangrijke mate de marktpositie van de concurrenten en het 
verlies van een opdracht kan zelfs het voortbestaan van de dienstverrichter in gevaar 
brengen. Grote investeringen dreigen zich niet langer uit te betalen. Bij uitbesteding va
diensten van de eerste categorie, zoals schoonmaken en catering, zal een aanbieder die ee
opdracht verliest normaal gesproken op zoek gaan naar nieuwe cliënten. Zijn investeringen
zullen hun vruchten blijven afwerpen. 
 
D
het EG-Verdrag. Overwegingen met betrekking tot de markt en competitie moeten volgens 
die bepaling in ogenschouw worden genomen. In een markt die wordt gekarakteriseerd 
door specialismen, korte-termijncontracten tussen opdrachtgevers en dienstverleners en e
aanzienlijk personeelsverloop, ware het mijns inziens te overwegen de bescherming van 
werknemers vorm te geven via het conventionele arbeidsrecht en niet via de regels met 
betrekking tot overgang van onderneming. Dit impliceert dat het aan sociale partners wo
overgelaten te bepalen hoe de belangen van de werknemers het beste kunnen worden 
behartigd – hetgeen, zoals ik al zei, in CAO’s momenteel volop gebeurt. 
 
E
groep plaatsvindt. Indien bijvoorbeeld de moederonderneming besluit dat bepaalde dien
niet langer worden afgenomen van dochtermaatschappij A, maar van dochtermaatschappij 
B, dan zou het mogelijk moeten zijn dat een dergelijke contractswisseling een overgang van 
onderneming bewerkstelligt, nu werknemers in die situatie de facto minder worden 
beschermd en de controle van de moedermaatschappij ten nadele van het personeel kan 
worden aangewend. De moedermaatschappij is in die situatie vaak de enige 
onderhandelende partij. Met een dergelijke uitzondering voor concerns hebbe
ervaring: denk aan de uitzondering bij uitzendrelaties.3 In het licht van de rechtspraak
het Hof van Justitie is dit voorstel niet op nationaal niveau te regelen. Hiertoe zou de richtlij
zelf moeten worden aangepast. 
 
E
oordeelde ten aanzien van een contractswisseling in de schoonmaakbranche dat geen sprake 
was geweest van een overgang van onderneming, nu tussen de verliezer en de verkrijger van 
de opdracht geen overdracht krachtens overeenkomst had plaatsgevonden. “Integendeel”, 
aldus het hof, “in haar brief (…) vraagt Maas & Waal (dat is degene die de opdracht verloor
te worden bekend gemaakt met de naam van de nieuwe aannemer.” Het hof had behoren te 
weten dat een overgang in twee fasen door een contractswisseling, door het EG-Hof al 
meerdere malen als overgang krachtens overeenkomst is betiteld en dat nergens de eis i
gesteld dat vervreemder en verkrijger elkaar kennen, als de tussenliggende schakel – de 

 
3 Artikel 7:691 lid 6 BW. 
4 Zie o.a. HvJEG 10 februari 1988, NJ 1990, 423, HvJEG 25 januari 2001, JAR 2001/68 en HvJEG 24 

7. januari 2002, JAR 2002/4
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Knelpunt 2: het formele werknemersbegrip 
 
Zo ruim als het overgangsbegrip wordt geformuleerd, zo voorzichtig zijn wetgever en 
echtspraak als het gaat om het werknemersbegrip. Beschermd zijn zij die op het moment 

r 

lechts in 

en. Ook bij detachering behoeft de 
edachte dat men in dienst moet zijn bij de overdragende onderneming geen problemen op 

BW. Maar in 
 

jn 
en 

n de groep 

als geheel opgedeeld over de in de groep aanwezige rechtspersonen. 
Gevolg is dat de werknemers hun werkzaamheden verrichten bij de verschillende 
dochtermaatschappijen binnen het concern, alwaar zij niet in dienst zijn. Gaat de 
onderneming van de dochtermaatschappij waar zij feitelijk werkzaam zijn over, bijvoorbeeld 
omdat het concern besluit de werkzaamheden van de betreffende dochtermaatschappij te 
outsourcen, dan ga

r
van overgang in dienst zijn van de vervreemder, en dat is degene die de onderneming 
exploiteert. Dat lijkt een logische gevolgtrekking: waarom zou een ander dan de werkgeve
kunnen beschikken over de arbeidsovereenkomsten die aan zijn onderneming zijn 
verbonden? Voor de goede orde: ook bij de overgang in twee fasen is steeds sprake van 
werknemerschap bij de onderneming die wordt overgedragen. De overgang vindt s
meerdere fasen met evenzovele werkgevers plaats. 
 
In de meeste gevallen levert deze regel geen problem
g
te leveren. Zo is de uitzendrelatie een aangelegenheid tussen uitzendbureau en 
uitzendkracht. Gaat de onderneming van de inlener over, dan gaat de uitzendkracht niet 
mee over, althans, hij kan geen bescherming ontlenen aan de artikelen 7:662 e.v. 
concerns kan dat anders liggen. Meer dan eens wordt gekozen voor de constructie dat het
personeel in dienst is van een bepaalde groepsmaatschappij, bijvoorbeeld de 
moedermaatschappij of een personeels-BV. De keuze voor een dergelijke constructie kan zi
ingegeven door meerdere overwegingen. De belangrijkste is dat risico’s word
gekanaliseerd. Doordat de onderneming die de groep als geheel drijft is opgedeeld in 
verschillende rechtspersonen, worden ondernemersrisico en aansprakelijkheid va

Voorbeeld gevolg formeel werknemersbegrip

Dochter 1

at het personeel niet mee. Het vloeit als het ware terug naar de eigen 

Moeder

VerkrijgerDochter 2

Dochter 3Personeel

Aovk. Overgang 
zonder 
personeel

Detacheringen 
naar dochters
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werkgever binnen het concern, de moedermaatschappij of personeels-BV. De uitspraken die 
hierover te vinden (dat zijn er overigens niet veel) wijzen die kant op.5

 
De gevolgen van deze constructie behoeven niet bezwaarlijk te zijn. Contractueel is er 
immers veel te regelen: vervreemder, werknemers en verkrijger zullen vaker wel dan niet tot 
een vergelijk kunnen komen over de overname van het personeel. In sommige gevallen 
wordt het rechtsgevoel niettemin op de proef gesteld en is de geruststelling dat 
misbruiksituaties altijd te redresseren zijn door middel van een onrechtmatigedaadsactie niet 
voldoende om alle gemoederen te sussen. Wat te denken van de situatie dat de verkrijger 
duidelijke banden had met het concern, of zelfs door sleutelfiguren van dat concern is 
opgericht, en er sprake is van een vooropgezet plan om eenvoudig van personeel af te 
komen? De gezonde dochters – waar niemand in dienst is - worden overgedragen aan de 
verkrijger, terwijl het inmiddels kaalgeplukte concern achterblijft met de werknemers die 
geconfronteerd worden met een faillissement van hun werkgever – de inmiddels waardeloze 
moedermaatschappij. De zaak Heidemij is illustratief, al was daar sprake van een werkelijke 
noodsituatie. Zoals de Minister van Justitie destijds stelde, is in de zaak Heidemij gekozen 
voor “the best of two evils”. Iets minder saillant, maar zeker het overdenken waard is de 
situatie dat de moedermaatschappij besluit alle arbeidsovereenkomsten op centraal niveau 
onder te brengen. Dat kan zij hebben besloten na een overname: het overgenomen personeel 
krijgt het aanbod (althans, dat is het formeel-juridisch) bij de moedermaatschappij in dienst 

iet lang 
en 

 

htsgevoel in dergelijke 
ituaties te accepteren dat het personeel het werk volgt, ongeacht waar het toevalligerwijs – 

en 
n 

de 

rs 
ok 

 

                                                     

te treden. Uiteraard blijft het personeel gewoon het oude, vertrouwde werk doen. N
daarna besluit de concernleiding dat de overgenomen onderneming dient te word
afgestoten. Het personeel zal dan niet op basis van de artikelen 7:662 e.v. BW mee overgaan. 
Heeft het concern geen ruimte voor deze werknemers, dan zal collectief ontslag het gevolg
zijn. 
 
Is het niet realistischer en getuigt het niet van een beter ontwikkeld rec
s
want afhankelijk van de grillen van de concernleiding – in dienst is? Alvorens u mijn 
opvatting hierover te geven, schets ik u enkele mogelijke oplossingen. Ik bespreek daarbij 
tegelijk de mogelijke bezwaren tegen deze oplossingen. 
 
Een oplossing zou zijn de begrippen werkgever en ondernemer niet langer aan elkaar te 
koppelen. De Utrechtse advocaat Willem Kroft heeft mij eens op deze mogelijkheid gewez
Art. 7:663 BW verplicht op het eerste gezicht zeker niet tot de lezing dat de werkgever e
degene die de onderneming overdraagt dezelfden zijn. Het artikel spreekt slechts over 
overgang van rechten en verplichtingen die voor de werkgever voortvloeien uit 
arbeidsovereenkomsten van bij die onderneming werkzame werknemers. De koppeling 
tussen degene die werkgever is en degene die de onderneming waar deze werknemers 
werkzaam zijn overdraagt wordt niet expliciet gemaakt. De vervreemder van de 
onderneming speelt in die lezing geen arbeidsrechtelijke rol van betekenis: hij draagt imme
niet de arbeidsovereenkomsten over. Dat doet de werkgever, wie dat binnen het concern o
moge zijn. Een dergelijke lezing kan recht doen aan de feitelijke situatie waarin de moeder 
feitelijk de onderhandelingen voor de over te dragen dochter verricht. Zo krijgt zij ook bij 
overgang van onderneming een rol toebedeeld. 
 
De Europese richtlijn overgang van ondernemingen laat overigens geen ruimte voor deze 
uitleg, nu die wel een duidelijke koppeling aanbrengt tussen de vervreemder en de voor hem

 
5 HvJEG 2 december 1999, JAR 2000/31, Pres. Rb. Arnhem 29 oktober 1982, NJ 1982, 619 en recentelijk 
Vzngr. Rechtbank ’s-Gravenhage 22 februari 2005, JAR 2005/63. 
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geldende rechten en verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten. Dat is niet per se een 
bezwaar, nu lidstaten ten gunste van werknemers van deze lezing kunnen afwijken. Ik vraag 

ij sterk af of de ruimere formulering van art. 7:663 BW, inhoudende dat vervreemder en 

 
 

reenkomst met de vervreemder – 
oals gedetacheerden - eronder te brengen. Dat is ook logisch gezien de plaatsing in titel 10, 

 is 

t 
elen van 

ke 

 – daarvoor 

t 
 

 waarin is bevestigd dat de werkgever, met 
ie de werknemer dus zijn arbeidsovereenkomst heeft, uiteindelijk degene is die beschikt 

e 

r in 

en 
n 

n 
t 

 

 

m
werkgever niet dezelfden behoeven te zijn, zo bedoeld is, of zelfs maar zo mag worden 
gelezen. De term “daar werkzame werknemer” uit art. 7:663 BW is in mijn optiek zo 
geformuleerd om het onderdeel van de onderneming te accommoderen: iemand moet
daadwerkelijk daar werkzaam zijn om over te gaan. Ik kom daar nog op terug. De bepaling
lijkt mij niet geschreven om personen zonder arbeidsove
z
welke titel niet uitgaat van een meervoudige arbeidsrelatie. Ik geef toe dat het interessant
na te denken over hoe het arbeidsrecht pluraliteit van werkgevers meer zou kunnen 
accommoderen, maar het al te creatief interpreteren van een bepaling is daartoe niet de 
oplossing. Bovendien heb ik principiële bezwaren tegen de constructie. Ten eerste verhoud
een ontkoppeling tussen werkgever en ondernemer zich slecht tot andere onderd
het arbeidsrecht. Ik verwees al naar de uitzendconstructie, waar de wetgever een duidelij
keuze heeft gemaakt voor werkgeverschap van het uitzendbureau, ook al heeft deze 
werkgever feitelijk weinig te zeggen over wat zijn uitgezonden werknemers doen
staat hij te veel op afstand. Ook bij permanente detachering weigert de rechtspraak aan te 
nemen dat door tijdsverloop een arbeidsovereenkomst met de inlener ontstaat. Ik verwijs 
naar de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep uit 2001 en 2002, waarin is bepaald da
de permanent gedetacheerde ambtenaar niet zijn ambtenarenstatus verliest.6 Voor de Hoge
Raad verwijs ik naar de zaak ABN Amro/Mahli,
w
over de arbeidsrelatie. De inlener vermag dat niet. Deze opvatting, die erop neerkomt dat d
werkgever degene is die beschikt en die aansprakelijk is, verhoudt zich lastig met de 
gedachte dat binnen concerns de dochtermaatschappij niet met haar gesloten 
arbeidsovereenkomsten zou mogen overdragen door wat ik zie als een oprekking van art. 
7:663 BW. Ten slotte: stel dat de werknemer weigert mee over te gaan, is hij dan ook, zoals 
vaste rechtspraak is, van rechtswege zijn baan kwijt?7 Men bedenke dat hij bij de moede
dienst is en niet bij de overgedragen onderneming. Deze constructie is moeilijk vol te 
houden, nu het Europese Hof uitgaat van een koppeling tussen werknemer en de over te 
dragen onderneming. 
 
Een tweede mogelijkheid is de moeder als medecontractant te beschouwen. Daarvoor moet 
een constructie worden verzonnen. Een ontkoppeling tussen werkgever en vervreemder zie 
ik, zoals gezegd, bij de huidige stand van het recht niet zitten. Een extra contract sluit
tussen de moeder en de verkrijger is uiteraard een optie, maar dan is de medewerking va
alle partijen nodig. Een overgang van onderneming op grond van de artikelen 7:662 e.v. BW 
vindt dan immers niet plaats. De overgang vloeit slechts voort uit het contract, hetgeen 
meebrengt dat allerlei voorbehouden en beperkingen kunnen worden overeengekomen. 
 
Een constructie die naar mijn weten al eens is geprobeerd (overigens niet kenbaar uit mij 
bekende rechtspraak), is de detacheringsactiviteit van de moeder als zodanig voorwerp va
overgang te maken. Ik heb hier al eens over geschreven in het Tijdschrift voor Arbeidsrech
in de aflevering van mei van dit jaar en houd het daarom nu kort. In die situatie zouden twee
contracten en twee overgangen ontstaan: de werkzaamheden van de dochtermaatschappij 
gaan over naar de verkrijger en de daar werkzame werknemers volgen indirect hun werk 
doordat de moedermaatschappij, hun werkgever, de detacheringsactiviteit overdraagt en in

                                                      
6 CRvB 22 februari 2001, TAR 2002, 77 en CRvB 31 januari 2002, TAR 2002, 89. 
7 HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 240 en HR 26 mei 2000, JAR 2000/152. 
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díé situatie dus wel als vervreemder optreedt en de artikelen 7:662 e.v. BW hun werk 
doen. In mijn optiek schuilt een gevaar in deze oplossing. Het probleem zit in 
contract. Indien de moeder met de verkrijger onderhandelt over de detacheringsactiviteit, 
moet ervan uit worden gegaan dat dit een onderneming vormt in de zin van art. 7:662 BW. 
Indien dat niet zo is, gaan de daaraan verbonden werknemers immers niet automatisch over.
Ik denk dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de werknemers die zich 
bezighouden met het detacheren - de personen die onder andere de selectie van werknem
maken – en de werknem

kunnen 
het tweede 

 

ers 
ers die gedetacheerd worden. De laatsten houden zich strikt 

enomen immers niet bezig met de detacheringsactiviteit, nemen geen deel aan deze 

n, 
, 

eeft slechts tot doel de werknemers via een omweg op de een of andere manier toch te laten 

 

ard is 

 
et 

 redenering niet 

en, 

oor de – tot 

rnmaatschappijen. Aldus treedt een 
verwatering op van de verhaalssegmentering binnen het concernverband. De 
vennootschappelijke schotten worden ten dele weggenomen en in gelijke mate wordt de 

g
“onderneming” maar zijn slechts – oneerbiedig gesteld – voorwerp van die activiteit. Zoals 
gezegd ken ik geen precedenten, maar het zou me niet verbazen indien de rechter zou 
oordelen dat in deze situatie geen sprake is van “een geheel van georganiseerde middele
bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische entiteit”
zoals het ondernemingsbegrip wordt gedefinieerd. Naast dit argument wijs ik op het 
probleem van identiteitsbehoud van de onderneming.8 De verkrijger zal de 
detacheringsactiviteit zelf moeten voortzetten. Dat zal hij niet doen, want de constructie 
h
overgaan. De voor en na overgang verrichte activiteiten komen dan niet langer overeen, 
hetgeen – mijns inziens helemaal in deze opzet - een belangrijke aanwijzing is dat de 
onderneming haar identiteit heeft verloren, met als gevolg dat geen overgang van 
onderneming plaatsvindt. Ik vrees daarom dat de opzet zal mislukken: de samenstellende 
delen (twee overeenkomsten) vormen niet het gewenste geheel, te weten, een overgang van
de activiteiten mét de daaraan verbonden werknemers. 
 
De vierde optie: een fusie tussen de verkrijger en de onderneming die het voorwerp van 
overgang is, lees: de dochtermaatschappij. Voordeel van deze constructie is dat de 
rechtspersoon die hierdoor ontstaat niet alleen de arbeidsovereenkomsten, maar alle 
contracten overneemt, inclusief de detacheringsafspraken tussen de moeder en de 
voormalige dochter. Hiermee zijn de werknemers om wie het gaat weliswaar niet in dienst 
getreden bij de nieuwe entiteit, maar contractueel dienen ze er wel te werken. Uitera
een dergelijke constructie alleen mogelijk indien het relatief zware middel van juridische 
fusie opportuun is. Dat zal in veel casus niet het geval zijn. 
 
Ten slotte is in de literatuur regelmatig een lans gebroken voor vereenzelviging of het 
beschouwen van de groep als rechtspersoon waar de onderscheiden entiteiten als leden
zouden fungeren. Ik laat dergelijke pleidooien goeddeels voor wat zij zijn. Niet omdat ze ni
interessant zouden zijn, integendeel, maar het zou mijns inziens een aparte presentatie 
vereisen om het onderwerp recht te doen. Ik laat echter niet na te wijzen op de redenering 
van Bartman en Dorresteijn in hun Van het concern uit 1994 (daarna komt de
meer in deze vorm terug) die ik van harte onderschrijf: 
 

“Omdat (…) rechtspersoonlijkheid en afgescheiden vermogen nauw met elkaar samenhang
zal ook aan het concern als rechtspersoon een zeker eigen vermogen moeten worden 
toebedeeld. Het kan niet anders of dit vermogen wordt geheel of ten dele gevormd d
nu toe strikt van elkaar gescheiden – vermogens der concernmaatschappijen. Evenmin is dan 
ontkoombaar, tenzij men de erkenning van het concern als rechtspersoon ten koste wil laten 
gaan van de belangen der crediteuren, dat dit concernvermogen tot op zekere hoogte 
verhaalsobject wordt voor de schuldeisers van die conce

                                                      
8 Zie hiervoor o.a. HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).  
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eigenschap van risicokanalisering – en daarmee het concern zelf – bedreigd. Anders gezegd
door erkenning van de rechtspersoonlijkheid van het concern, wordt de spanningsver
tussen economische eenheid en juridische veelheid opgeheven althans aangepast, hetge
in het licht van het economische succes van het concern als ondernemingsvorm, niet we
voorkomt. In elk geval niet zolang niet duidelijk is welke praktische voordelen met de 
erkenning van de rechtspersoonlijkheid worden behaald.”
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houding 

en ons, 
nselijk 

aken uit het common law-
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aak opzij 

 

, 
aar ook de vraag of detacheringsconstructies binnen concerns nog wel mogelijk zijn, zeker 

ers daarvan de dupe worden. Dat laatste was, denk ik, in casu relevant, al is 
e formulering van het Hof, zoals gebruikelijk, zeer algemeen. Wederom vrees ik dat het 

 

eze 

emers 

                                                     

9

 
Deze redenering heeft vele precedenten en is in feite al zo oud als de notie van 
echtspersoonlijkheid zelf. In een van de belangrijkste uitsprr

systeem op dit terrein, de zaak Salomon vs. Salomon uit 1897, komen de woorden die heden 
ten dage nog steeds hun nut hebben bij de discussie of de sluier van rechtspersoonlijkhei
dient te worden opgelicht: “There was no fraud or misrepresentation, and there was nobody 
deceived”. Wat mij betreft bewaken we déze grens, ook bij overgang van onderneming. 
 
De Celtec-zaak 
 

et is de vraag of mijn exercitie met betrekking tot het tH
te  na het arrest Celtec/Astley.10 In dit arrest stond de vraag centraal op welk 

ent werknemers bij een overgang van onderneming overgaan. Is dat tegelijk met de 
ame van de onderneming of kan dat ook op een eerder of later moment zijn, al naar 
g de wensen van vervreemder en verkrijger? Het Hof stelt dat de overgang van de 
sovereenkomsten noodzakelijkerwijs plaatsvindt op hetzelfde tijdstip als dat van de 

ang van de onderneming en niet naar goeddunken van de vervreemder of de 
ijger naar later kan worden verschoven. De vraag is of dat tijdstip niet kan worden 
hoven met instemming van de werknemer, bijvoorbeeld door af te sprek
 tijd in dienst blijft van de vervreemder en op detacheringsbasis bij de verkrijger 
aam zal zijn. De kwestie betrof in deze zaak de vraag of het dienstverband van het 

neel als ononderbroken moest worden beschouwd of niet. Het personeel had daar 
g bij, nu het in geval van ontslag een contractuele ontslagvergoeding tegemoet kon zien
baseerd was op de lengte van het dienstverband bij de verkrijger. Een lange 

hering door de vervreemder is dan ongunstig, het personeel zou, indien gevraagd, niet 
s
onmogelijk te maken. Het tijdstip van overgang kan immers niet door een afspr
worden gezet, ook niet door de werknemer, zelfs niet met instemming van de 
werknemersvertegenwoordigers (r.o. 37 van het Hof). De bescherming die de werknemer 
wordt geboden is immers van openbare orde. Het arrest roept niet alleen de vraag op welke
waarde moet worden gehecht aan onze nationale rechtspraak, waarin de mogelijkheid van 
permanente detachering van ambtenaren eerst niet, maar later wel mogelijk werd geacht
m
indien werknem
d
beschermen van een werknemer in een bepaald geval door rechtspraak van het Hof leidt tot 
een algemene regel die niemand wenst. Deze algemene regel zou kunnen meebrengen dat 
wanneer een moeder op enig moment besluit werkzaamheden aan een dochter te laten en
het bij haar zelf in dienst zijnde personeel permanent bij deze dochter te detacheren, deze 
werknemers niettemin geacht moeten worden vanaf het moment van de overdracht van d
werkzaamheden in dienst te zijn van deze dochter. Dat heeft ook gevolgen voor het 
eventuele later afstoten van die dochter. Het verweer van de verkrijger dat de werkn

 
9 S.M. Bartman & A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Arnhem: Gouda Quint 1994, p. 20. 
10 HvJEG 26 mei 2005, JAR 2005/205. 
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niet in dienst zijn van de dochter en hij dus niet al het personeel behoeft over te nemen, g
dan niet op. 
 
Knelpunt 3: het materiële werknemersbegrip 
 
Het derde en laatste knelpunt. Het formele werknemersbegrip biedt geen uitkomst indien 
een onderdeel van een onderneming, zelf ook een onderneming, overgaat. De rede
brengt mee dat, indien alle werknemers bij dezelfde rechtspersoon in dienst zijn en een deel 
van de werkzaamheden van die rechtspersoon overgaat, slechts die werknemers mee 
overgaan die deel uitmaken van de betreffende onderneming. U ziet dat in zijn simpelste 
vorm op de volgende sheet. 
 

aat 

lijkheid 

 
n 

werkgever die meer ondernemingen in de zin van art. 7:662 BW 
standhoudt. Het Hof van Justitie heeft sinds de zaak Botzen/RDM11 volgehouden dat 

slechts die werknemers overgaan, die behoren bij het over te dragen onderdeel, ofwel: die 
daar zijn aangesteld. 
 
Dat laat de vraag open wanneer een werknemer geacht moet worden te behoren bij de 
onderneming. U kunt zich voorstellen dat een verkoper van een winkel die op alle 
afdelingen werkt niet werkelijk behoort bij een bepaalde afdeling. Die gaat dan niet mee over 
indien slechts een aantal afdelingen wordt overgedragen. Althans, dat is de opvatting van de 
A-G bij het Botzen-arrest. Dit knelpunt is inherent aan de situatie en ik zie daar niet een 
duidelijke oplossing voor, anders dan met percentages van aanwezigheid en 
rechtsvermoedens gaan werken. 
 

                                                     

Voorbeeld gevolg materieel werknemersbegrip

Één rechtspersoon,

twee afdelingen

Ik noem dit het materiële werknemersbegrip. Dit begrip speelt een rol indien het formele 
begrip, zoals ik dat bij mijn tweede knelpunt behandelde, geen uitsluitsel biedt. Bij het
materiële werknemersbegrip hebben we dus niet te maken met een mogelijke pluraliteit va
werkgevers: er is slechts één 
in

 
11 HvJEG 7 februari 1985, NJ 1985, 902. 
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Bezwaarlijker is dat het materiële werknemersbegrip manipuleerbaar is. De werkgever kan 
een werknemer op een afdeling of een opdracht plaatsen waarvan hij weet dat die voorwerp 
van overgang zal zijn. Zo raakt hij die werknemer gemakkelijk kwijt. De omgekeerde situatie 
is ook denkbaar ten aanzien van een werknemer die juist voor de onderneming behouden 
moet blijven. Een dergelijke manipulatie is te redresseren door rechtsvermoedens of 
referteperiodes in te voeren: heeft de werknemer bijvoorbeeld de laatste drie maanden voor 
overgang niet bij de over te dragen afdeling gewerkt, dan wordt vermoed dat hij daar niet is 
aangesteld.  
 
Ik verwijs graag naar het arrest Asito/Memedovic12 van begin dit jaar ter ondersteuning van 
mijn stelling dat sprake is van een knelpunt. De vraag was daar of een geschorste werknemer 
behoorde bij de over te dragen onderneming. Als uitgangspunt geldt dat dat het geval is 
indien deze werknemer op het moment van overgang nog in dienst is van de vervreemder. 
Als het criterium zou zijn dat feitelijke werkzaamheid vereist is, dan zouden bijvoorbeeld 
zieke werknemers ook niet mee overgaan en tussen wal en schip vallen. Ook gedetacheerden 
zouden niet meegaan met de onderneming van hun werkgever. Daarom oordeelde het Hof 
’s-Gravenhage in de zaak Memedovic/Asito dat werkneemster Memedovic, hoewel 
geschorst, was overgegaan. Daarmee zat het hof in deze zaak op het verkeerde spoor. Het 
verwarde namelijk het formele met het materiële werknemersbegrip. Zou het hier gaan om 
het formele begrip, dan zou het hof de juiste uitspraak hebben gedaan: gaat het er immers 

de 
ziek, 

ht 

gedrag bij de opdrachtgever door haar werkgever geschorst. Nu 
iende het materiële werknemersbegrip uitsluitsel te bieden voor het antwoord op de vraag 

 7:663 

vragen op. Ten eerste vraag ik mij af of en zo ja, in 
oeverre een inhoudelijke toetsing aan de orde is bij het antwoord op de vraag of een 

t 

 NJB 

rknemer – zij is blijvend van het project gehaald – in dit verband meer gewicht 
ekomt dan aan diens formele status.” 

                                                     

louter om vast te stellen welke juridische entiteit de werkgever is, dan biedt dat criterium 
oplossing: iedereen in dienst van de overdragende werkgever gaat dan mee, geschorst, 
zwak of misselijk. Het ging hier echter om het materiële werknemersbegrip, nu een 
onderdeel overging en het formele begrip irrelevant was: iedereen was immers in dienst bij 
Asito. Men moest slechts vaststellen welke werknemers op de inmiddels verloren opdrac
werkzaam waren geweest. Zoals gezegd werkte ook Memedovic aan de opdracht, maar zij 
was na vermeend wan
d
of zij was meegegaan of niet. De Hoge Raad casseerde de uitspraak van het hof. Hij 
oordeelde dat Memedovic niet gezien kon worden als werknemer in de zin van art.
BW, nu zeker was dat zij nooit zou terugkeren op het betreffende, overgedragen project. Niet 
gezegd kon worden dat zij behoorde bij de overgedragen onderneming – de 
schoonmaakopdracht. 
 
Het arrest roept bij mij een aantal 
h
werknemer daadwerkelijk niet meer behoort bij de onderneming. Iedereen kan wel geschors
worden. Doet de reden ertoe? Moet de rechter dat onderzoeken? En zijn er andere gevallen 
denkbaar waarin de werknemer niet langer behoort bij de onderneming, nu een terugkeer – 
althans volgens de werkgever – onwaarschijnlijk is? In dat geval vallen sommige 
arbeidsongeschikte werknemers ook onder de uitzondering, zoals Van Slooten in het
van 9 september stelt.13 Het tweede punt is dat de Hoge Raad in zijn uitspraak een cryptisch 
aandoende overweging opneemt: “Hierbij zij aangetekend dat aan de feitelijke status van de 
betrokken we
to
 
Recht is geen sterrenkunde, zo houdt ik mijn studenten voor, en ondubbelzinnige wetten zijn 
het domein van de exacte wetenschappen, niet van het recht. Het moge bij u echter geen 

 

sociaal recht”, NJB 2005, afl. 31, p. 1632. 
12 HR 11 februari 2005, JAR 2005/67. 
13 J.M. van Slooten, “Kroniek van het 
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verbazing wekken dat ik met deze weinig omlijnde opmerking stelling die gemakkelijk 
verkeerd en in het bijzonder te ruim begrepen kan worden, weinig kan. Staat u mij toe aan
nemen dat de Hoge Raad hiermee niet heeft willen inbreken in het formele 
werknemersbegrip. 
 
Ik rond af met mijn conclusies: 
 

1. De overgang in meer fasen wordt te ruim toegepast en werkt daardoor 
contraproductief en contra-intuïtief.  

2. Het formele werknemersbegrip sluit overgang uit in situaties die soms nauwelijks 
afwijken van situaties waarin wel een overgang wordt aangenomen. 

3. Het materiële werknemersbegrip is onduidelijk en manipuleerbaar. 
 
Hebben we nu met een ‘total loss’ te maken? Natuurlijk niet. De regels met betrekking tot 
overgang van onderneming doen in de meeste gevallen precies hun werk. Mijn doel wa
laten zien dat op sommige terreinen wel wat aan ‘fine tuning’ mag worden gedaan en dat de 
algemene regels zoals vooral het Hof van Justitie die heeft geformuleerd hun doel – veelal: 
bescherming van werknemers in een specifieke situatie – niet bereiken of juist 
voorbijschieten. Ik dank u voor uw aandacht. 
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