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1. In afwijking van artikel 615 is dezeatdeling ook van toepassing op de sserkncmer
die arbeid verrich t in een onderneming die in stanti wordt gehon den door staat.
provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrech Lelijk lichaam.
2. Voor de toepassing van dcce afdeling wordt verstaan onder:
a. overgang: de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een
splitsing, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt;
h. economische eenheid: een geheel van georgamseerde middelen, bestemd tot
het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit.
3. Voor de toepassing van dcce ahieling wordt een vestiging of een onderdeel van
een onderneming of vestiging beschouwd als een onderneming.

Corn men t aar door: in r. dr. JIJ. H Zwemmer
.

A
In dit artikel is gedefinieerd wanneer sprake is San een overgang van onderneming.
Indien is voldaan aan deze definitie, dan gaan de arbeidsovereenkomsten van dc in
artikel 7:663 11W omschreven werknemers van rechtswege over naar dc serkrijger.
Evenals de andere vijf artikelen in deze afdeling is dit artikel gebaseerd op de Europese
richtlijn het refïcnde het behoud van rech ten van werknem ers hij overgang van onder
nemi ngen. vestigingen of onderdelen daarvan (hicrn a: de Rich tliin). 1-let doel van de
Richtlijn is aan werknemers bescherming te bieden tegen ontslag en tegen een veran
dering of achteruitgang in hun positie die het gevolg is van de structuur of bestuur
dersveranclering in de onderneming waarin tij werkzaam zijn. De Richtlijn werd op
14 februari 1977 vastgesteld door de Raad (77/t 87/EEG) en in t 981 geimplementeerd.
In 1998 en 2001 werd de Richtlijn gewijzigd (98/50/EG en 2OttI/231EG). Naar aanleiding
daarvan werden in 2002 onder meer in deze afdeling enkele bepalingen gewijzigd en
toegevoegd en werd in artikel 7:670 lid 8 0W een opzegverbod negens overgang van
ontlerneming opgenomen.

B

C.i Onderneming
Elke duurzaam georganiseerde economische eenheid kan een onderneming zijn in de
zin van dc Richtlijn, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinan
cierd. Van een dergelijke economische eenheid is sprake bij een voldoende gestructu
reerd en zelfstandig geheel van personen en elementen waarmee een economische

activiteit met een eigen doelstelling kan worden uitgeoefend.” Daarmee kan de Richtlijn
eveneens van toepassing zijn op de overgang van een onderneming in de publieke
sector, mits daarbij sprake is van de os ergang van een economische activiteit. in het
arrest Henke” oordeelde het Flof van Justitie dat de Richtlijn niet van toepassing is
op de reorganisatie van de structuur van openbare lichamen of cle overgang van
bestuurstaken tussen openbare lichamen omdat in een dergelijke sitctatie geen sprake
is van (de overgang van) een economische activiteit.
Tot cle wetswijziging in 2tt02 iverd in artikel 7:662 0W voor de toepassing van deze
afdeling “onder onderneming een dienst of instelling begrepen”. In 20tt2 werd in dit
artikel de in de wijzigingsrichtlijn van 29 juni 1998 geïntroduceerde omschrijvittg van
het begrip economische eenheid opgenomen. Sindsdien bepaalt artikel 7:662 lid 2 13W
dat voor de toepassing van de artikelen 7:662 cv. 0W onder economische eenheid
“

moet worden verstaan. een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten
uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijke economische activiteit, liet begrip
“onderneming” wordt niet gedefinieerd in artikel 7:662 11W. Uit de titel van de afdeling
en tot de artikelen 7:a, 7:665. 7:665a en 7:666 waarin wordt gesproken over overgang
van een (ofdc) onderneming, moet echter worden afgeleid dat met cmclernemïng het
zelfde wordt bedoeld als met de in artikel 7:662 lid 2 0W gedefinieerde economische
eenheid. In het derde lid van artikel 7:662 0W is opgenomen dat voor cle toepassing
van deze afdeling een deel van een onderneming wordt beschouwd als een onderneming.
Dit lid is echter overbodig gelet op de definitie van economische eenheid in artikel
7:662 lid 2 0W. Zowel een onderneming als een vestiging als een onderdeel van een
onderneming of vestiging kan op basis van de omschrijving in het tweede lid worden
gekwalificeerd als ccii economische eenheid.
C.2 Behoud van identiteit
In de jurisprudentie van het Flofvan Jcistitie the cle aanleiding vormde voor het in 1998
in cie Richtlijn opnemen van cle omschrijving van het begrip onderneming svercl ver
scheidene malen geoordeeld dat de onderneming na de overgang haar identiteit moet
hehouden’ Dat sprake is van behoud san identiteit betekent naar het oordeel van het
1 lof san Justitie tiat sprake moet zijn van cie vervreemding van een lopend bedrijf, dat
in feite door ie nieuwe ondernemer wordt voortgezet of hervat met dezelfde of soort
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gelijke bedrijfsactiviteiten. Om vast te stellen of aan deze voorwaarden is voldaan, moet
rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de betrokken
transactie kenmerken. In het arrest Spijkers1° noemde het Hol van Justitie als voorbeeld
van dergelijke omstandigheden t) de aard van de betrokken onderneming, (ii) het al
dan niet overdragen van de nateriële activa zoals gebouwen en roerende zaken, (iii)
de waai-de van de imiuateriL’le activa op het tijdstip van de overdracht, (iv) het al dan
niet overnemen van vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer, (v) het al
clan niet overdragen van de klantenkring, (vi) de mate waarin cie voor en na cle over
dracht verrichte activiteiten iuet elkaar cn’ereenkomen en (vii) de duurvan een eventuele
onderbreking van die activiteiten. 1-let 1 lof van Justitie benadrukte dat deze factoren
slechts deelaspecten zijn van het te verrichten globale ondler7Oek en zij cliarom niet
elk afzonderlijk mogen worden beoordeeld. Deze “Spijkersfactoren” zijn niet-limitatief
en uitsluitend riihtinggcs’end’’ Iloewel geen rangorde bestaat tussen de Spijkerstac
toren, s’ornien het door de nieuwe ondernemer overnemen van de materiële activa,
zoals gebouwen en roerende zaken, alsmede het in dienst nemen van personeel van cle
vorige ondernemer belangrijke aanwijzingen dat de onderneming met behoud van
identiteit is overgegaan. De activa hoeven niet in eigendom over te gaan naar de nieusve
ondernemer. Wanneer hij een contractswïssel cle opdracht svordt uitbesteed aan een
andere opdrachtnemer, dan staat aan het van toepassing zijn san de Richtlijn niet in
de weg dat de nietisve opdrachtgever de voor het verrichten van de economische activiteit
benodigde activa alleen gebruikt en niet in eigendom verkrijgt.’’ De omstandigheid
dat de cnidci miennngsactiviteiten ten tijde van de overgang waren gestaakt, moet in
aanmerking worden genomen hij cle vraag of de onderneming haar identiteit heeft
behouden, maar sluit op eichzelt het van toepassing zijn van de Richtlijn niet uit.”
Voorts is voor het van toepassing zijn van cle Richtlijn niet relevant dat de bedrijfsacti
iteit die oveigaat, noch als een hoofdactivitcit, noch als een nevenactivitcit van dc
vervreemcler kan worden beschouwd.”5 Wel moet sprake zijn van een stabiele econo
mische eenheid waarvan cle activiteiten niet beperkt zijn tot een specifiek contract.””
De artikelen 7:6c2 es’. 11W zijn niet San toepassing in cle situatie 55 aarin de activiteit
ziet op een specifiek (voltooibaar) werk en de onderneming dit werk ter afronding
overdraagt aan een andere ondernem i ng’°
Hanclhaving van cle wijze waarop de onderneming bij de vcrvreemder seas georgani
seerd, is geen voorwaarde voor identiteitsbehoticl. In het arrest Klarenberg” oordeelde
het Hof van lustitie dat, hoewel de taetor organisatie houvast biedt bij het definiëren
van een economische entiteit, een wijziging van de organisatorische structuur niet in
de weg mag staan aan de toepassing van de Richtlijn. Identiteitsbehoud impliceert niet
dat de specifieke svijze waarop de ondernemer de diverse overgegane productiefactoren
had georganiseerd moet worden gehandhaafd, maar houdt in dat cle functionele band
clie cle7e onderling samenhangende, elkaar s-anvullende factoren verenigt, moet worden
behouden. Mijns inziens bedoelt het Hofvan Justitie hiermee dat de rol san cle procluc
tiefactoren en cle svijze waarop deze zich binnen de onderneming van de verkrijger tot
-
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elkaar verhouclen dezelfde moeten blijven om te kunnen sprelcen van identiteitsbehoucl
in cle zin van de Richtlijn. Met name moet worden gekeken naar cle manier waarop de
in de onderneming van cle verkrijger geïntegreerde procitictiefactoren (personeel en/of
activa) na de overgang functioneren en of dit aansluit bij cie wijze waarop deze produc
tietactoren bij de vervreemcler overden ingezet.
C.3 Arbeidsintensief

Wanneer arbeidskrachten het voornaamste kenmerk vormen van een ondernemings
activiteit, kan een groep werknemers die duurzaam een gemeenschappelijke activiteit
verricht een onderneming vormen in cle zin van de Richtlijn. De onderneming heeft
dan een zogenoemd arbeidsintensief karakter. In deze situatie vormt cle omstandigheid
geen materiële activa tvorclen overgenomen geen beletsel voor het van toepassing
zijn van de Richtlijn.»’» In het arrest Siizen”5’ overwoog het 1—lof van Jtmstmtie dat cie
arbeidsintensieve onderneming haar identiteit behoudt wanneer de nieuwe ondernemer
een svezenlijk deel qua aantal en deskundigheid van het personeel overneemt dat
zijn voorganger specia--al s-oor die taak had ingezet. Uit latere jurisprudentie van het
1 lof van Jtistitie volgt echter dat niet snel wordt aangenomen dat sprake is van een
economische eenheid met een arbeidsintensief karakter en dientengevolge het niet
overnemen van activa door de nieuwe ondernemer geen beletsel vormt voor het van
toepassing zijn van cle Richtlijn.”’ In het arrest Jouïni’° oordeelde het flof van Justitie
dat de Richtlijn van toepassing is bij cle overgang van uitzendactiviteiten wanneer een
deel san het kantoorpersoneel en een deel van de uitzendkrachten overgaan naar een
andler uitzendbureau om daar dezelfde werkzaamheden te verrichten ten dienste van
dezelfde klanten. De onderneming van het uitzendlbureau bestaat naar het oordleel van
het 1-lof van Justitie uit knowhoss’, een op cle organisatie van hel uitlenen van sverk
nemers toegesneden administratie en een bestand aan uitzendkrachten die in cie mle
nendie ondernemingen passen en voor cle inleners cle gese’enste werkzaamheden kunnen

dat

-

-

verrichten.
C.4 Contractswissel
In het arrest Süzen’”’ overssoog het 1—lof san Justitie dlat cle omstandigheid dat een
vorige en een nieuwe opdrachtnemer s’ergelijkbare activiteiten verricht(t)en niet
automatisch betekent dat nseteen sprake is van een overgang van onderneming in dle
zin van de Richtlijn. Een onderneming kan niet ivorden gereduceerd tot cle actis’iteit
svaarmee zij is belast. Haar identiteit blijkt es’eneens uit andlere factoren, zcials de per
soneelssamenstelling, de leiding, de taakverdeling, de bedrijfsvoering en de beschikbare
productiemiddelen. Daardoor impliceert het verlies van een opdracht aan een con
current als codanig niet dat sprake is van overgang s’an onderneming. De onderneming
waaraan de dienst voordien svas opgedragen is dan wel een opdrachtges’er verloren,
maar zij blijft in haar volle omvang voortbestaan, zonder dat sprake is van een overgang
van ei/is van haar vestigingen of onderdelen ciaars’an naar dle nieuwe opdraehtnemer.
De 1 loge Raad oordeelde in het arrest Verbeek/Prccess flouse”’ dat svanneer de ver—
krijger voorafgaand aan de overgang reeds vergelijkbare sverkzaamheden verrichtte,
hij de beantwoording van cle vraag of sprake is van overgang van onderneming, de
omstandigheid dat de activiteiten voor en na cle overgang met elkaar ovei’eenkomen
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5 (lVtilson Jtask): overdracht exploitatie
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HvjEG 19september 1995, jAR 1995/233, NJ 1996, 520 (R j’çaard): overname door
onderaannemer van werknemer en materiaal voor afronden bouwwerk is geen
overgang van onderneming. Van overgang van onderneming kan slechts sprake
zijn wanneer het gaat om overdracht van een stabiele economische eenheid, waarvan
de activiteiten liet beperkt zijn tot eén specifiek contract.
HvjEG 7maart 1996, «JAR’ 1996/169, NJ 1997, 172 (Merckxcii Neuhiiys): overdracht
verkoopconcessie is overgang van onderneming.
HvJ EG 15 oktober 1996, «JA R» 1996/254, Nj 1997, 464 (Henke): overdracht
bestuursrechtelijke taken door overheidsorganen geen overgang san onderneming.
Omdat in een dergelijke situatie eventuele economische aspecten een ondergeschikte
rol spelen is de Richtlijn niet van toepassing.
lii’] EG 11 maart 1997, ‘JAR’ 1997/91, NJ 1996, 377 (Sii:e,i): van overgang van
onderneming kan sprake zijn als de concurrent niet alleen de activiteit voortzet,
naar ook een ssezenlijk deel van het personeel dan wel materiële of immateriële
activa van betekenis overneemt. De Richtlijn is slechts van toepassing wanneer de
overgang betrekking heeft op een duurzaam georganiseerde economische entitcit.
liet enkele feit dat een vorige en een nieuwe opdrachtnemer vergelijkbare diensten
verrichten, rechtvaardigt niet reeds cle conclusie dat sprake is van overdracht van
een econcimisehe entiteit. De identiteit van een entiteit bestaat [liet enkel uit de
activiteit die zij serricht, maar ook tOt haar personeelssamenstelling. bedrijfsvoering,
productiemiddelen dc. 1—let loutere verlies van een opdracht aan een concurrent
kan als zodanig niet een aansvijzing oor een overgang in cle zin van dc Richtlijn

•

•
•

•

Z9i1.

lie] EG 25 Januari 2001, 411E» 2001/68 (Q Liikeunc): van een overgang van
onderneming is sprake als cle identiteitvan de uitgeoefende activiteit besvaarci blijft.
Daarvoor is in cle regel niet vereist dat materiële activa svorden overgedragen. Dit
ligt echter anders in geval van cle overdracht van exploitatie van buslijnen. Van een
overgang van onderneming kan clan geen sprake zijn indien cle biibehorcnde bussen
niet worden overgedragen.
• hij EG 2-1 januari 2002, »JAR 2002/17 (Temco): Van een overgang van onder
neming is dan sprake als de overncmer een wezenlijk deel qua aantal en deskun
digheid van de werknemers van cle overdragende cmclerneming ov2rneemt. \an
een overgang ten gevolge van een overdracht krachtens overeenkomst in cle zin van
cle Richtlijn is oolc sprake in een situatie ss aarin de vervrecmdende onderneming
cle onderaannemer is van cle onderneming clie cle eerste overeenkomst met cle
opdrachtgever heeft gesloten. In cle schooniniraksector kan een georgaiiiseeid geheel
van werknemers dat speciaal en duurzaam met een gemeenschappelijke taak is
belast als economische eenheid worden aangemerkt wanneer er geen andere pro
ductiefactoren zijn.
• [-Jij EG 20 ,ioi’cmher 2003, 411E» 2003/296, Nj2004/265 (Sodcxlio): de diverse erïteria
die bepalen cif sprake is van behoud van identiteit in cle zin van de Richtlijn ver
schillen naar gelang cle aardvan dc uitgeoefencle activiteit en zelfs San dc productie
wijze of cle bedrijfsvoering in de betrokken onderneming. Catering kan niet worden
beschousvd als een activiteit waarvoor arbeidskrachten de voornaamste factor zijn,
aangezien daarvoor heel wat uitrusting noodzakelijk is.De overdracht van cie ruimten
en cateringuitrusting is dan voldcencle om van een overgang van ccii economische
eenheid te spreken. Dat geen wezenlijk deel van het personeel werd overgenomen,
doet daar [liet aan ak
• HiJ EG 13 september 2007, ‘fAR» 2007252 (jounn): cle Richtlijn bepaalt expliciet
dat uitzendbureaus ook onder haai- toepassingsbereik vallen. Bij uitzendhureacis
dietit daarbij een iets andere toetsing plaats te vinden dan bij andere ondernemingen,
nu kenmerkend is voor uitzendbureaus dat er gewoonlijlc geen vei-schillende
afzonderlijk over te dragen economische eenheden zijti aan te wijzen. Daarom moet
worden nagegaan ofde door het uitzendbureau overgedragen bedrijfsmidclelen een
operationeel geheel vormden waarmee zelfstandig diensten konden worcleti verricht

•

-
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die kenmerkend waren voor de economische activiteit van het uitzendbtireau, zonder
cle inzet van andere beclrijfsmiclclelen van enige omvang of andere onderdelen van
het bedrijf. Dit is het geval als sprake is van een op zich staand geheel van met cle
bedrijfsvoering (uitzenden) belaste sverknemers, uitzendkrachten en knowhnw en
dit geheel een eigen doel nastreeft, namelijk het ter beschikkmg stellen van uitzend
krachten,
• Hij EG 12 februari 2009, »JAR» 2009/92 (Klarc’nberg/Ferrotnimi): Richtlijn ook van
toepassing als onderdeel niet als organisatorische eenheid blijft bestaan. De rede
nering dat de Richtlijn niet van toepassing ïs als een verkrijger besluit een overge
nomen onclernemingsonclercleel in zijn eigen structuur te integreren, kan niet
worden Cianvaard cimclat anders cle bescherming van de Richtlijn teveel wordt
ingeperkt. Wel moet de functionele hand die voor de overgang bestond ttissen de
onderling samenhangende en elkaar aanvullende (productie)factoren ook na de
overgang behouden blijven. De handhaving van een dergelijke functionele band
tussen cle verschillende overgegane factoren biedt cle verkrijger immers de moge
lijkheicl om deze, zelfs na hun integratie, te gebruiken om dezelfde of scicirtgelijlce
economische activiteit voort te zetten.
• Hef EG 6september2011, »fAR» 2011/262 (Scattolon): artikel 3 lid 2 van de Richtlijn
moet alcltis worden opgevat dat de verkrijger vanal de datum van de overgang de
arheidsvocirwaarden mag toepassen uit de bij hem van kracht zijnde cao, met inbegrip
van de voorivaarden inzake bezoldiging, tenzij de cwergeclragen werknemers een
svezenlijk salarisverlies cuidergaan omdat hij de bepaling van hun salaristrap geen
rekening wordt gehouden [liet hun bij de vervreemcler versvorven anciënniteit, die
gelijkwaai-clig is met cle anciënniteit clie werknemers in dienst van cle verkrijger
hebben verworven. 1 let direct van toepassing verklaren van cle cao van cle ver
vreemcier mag cltis niet als doelstelling of gevolg hebben dat aan deze werknemers
voorsvaarden opgelegd worden die globaal minder gunstig zijn dan de voorwaarden
die voOr de divergang Van toepassing waren.
• 1-JiJ EG 14april1994, JAR 1991/107, Nj 1995, 149 fSeÏimnidt): de omstandigheid
dat cle over te dragen iverkzaamheden slechts nevenwerkzaamheden vormen en
deze werkzaamheden geen verband houden met liet stattitaire doel leidt niet tot
niet—toepasselijkheid van cle Richtlijn, net zomin als liet feit dat er slechts één
sverknemer hij de bewuste nevensverkzaamheid werkzaam is.
• hIvj EG 15 deceniher2tlü5, »JAR» 2006/l9 (Securicor,l: de enkele omstandigheid dat
materiële activa svorden gebrtiikt door cle nieuwe opdrachtnemer, zonder dat deze
activa aan hem zijn overgedragen voor gebruik voor eigen rekening, rechtvaardigen
niet cle conclusie dat geen sprake is van overgang van onderneming.

Zie wss-mv.sducomnientaararheidsrechtartikelsgesvijs.nl voor een actueel overzicht van
jurisprudentie.
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Kluwer 21) t 2,

•

Art. 663
Arbeidsovereenkomst,
overgang onder
neming

Door de osergang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op
dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsover
eenkomst tussen hem en een daar iverkzanie werknemer van rechtswege over op
cle verkritger. Evenwel is clie werkgever nog gedurende een jaar na de overgang naast
de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de
arbeidsovereen komst, die zijn ontstaan voor dat tijdstip.

Coinnientaar door: uw. dr. J.P.I 1. Zovenuner

A
Wanneer sprake is van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 0W,
gaan de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten die op dat tijdstip
bestonden met de vervreemder van de onderneming an rechtswege over. De s er
vreemcler blijft echter ged u rende een jaar na cle overgang hou fclel i jk aan sprakehj k voor
de verplichtingen die tot het tijdstip van cle overgang uit dc arbeidsovereenkomst zijn
voiirtgevloeid. ken onderscheid tussen al dan niet als arbeidsvoorwaarden te kwaliflccren
wezenlijke en minder wezenlijke aspecten van cle arbeidsovereenkomst wordt noch in
noch in artikel 7:663 0W, noch in het aan dit artilcel ten grondslag liggende artikel 3
van Richtlijn 2001/23 gemaakt. Daardoor is sprake van een alomvattende overgang
van uit de arheiclsovereenkcimst voortvloeiende rechten en verplichtingen.

6
Zie www.sducommentaararbeidsrechtartikelsgewijs.nl voor een actueel overzicht.
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C.1 Uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen
Des erkrijger treedt in de plaats van cle vervrecmder als werkgever van cle werknemer
en wordt op liet moment van overgang aansprakelijic voor alle uit de arbeidsovereen
komst voortvloeiende verplichtingen jegens cle werknemer. Deze aansprakelijkheid
geldt voor zowel voor als na de overgang ontstane ot opeisbaar geworden rechten en
verplichtingen en zowel mondelinge als schriftelijke alspraken met dc werlcnemer gaan
cwer, De verkrijger wordt bijs oorbeelcl aansprakelijk voor niet door cle vervreemcler
betaald achterstallig loon en mondelinge door de vers reemder toegekencie
akantietverlofperioden ofsalarisverhogingen. Anderzijds gaan eveneens alle verplich
tingen van de werknemer nice over. Hierbij kan met nanie worden gedacht aan door
cle vervreemcler met de werknemer overeengekomen bijzondere bedingen. Zo kan de
over
vervreemder na de overgang geen beroep meer doen op liet met de werknemer
“
‘
eengekomen concurrentiebeding. In liet arrest Coilmo en Chiappero oordeelde
het 1 lof van Justitie dat de ancienniteit die de oveigegane werknemers bij de ver
vreenider hebben opgebouwd, op zich geen recht is dat overgaat. Wanneer de ancien
niteii echter medebepalend is voor bepaalde financiiile rechten van de werknemers
dient cle verlcrijger deze financiële rechten echter wel “al naar liet geval” op dezelfde
bij de
voet als de ve, vreemder te handhaven. Dat betekende tOer dat de verkrijger
overgegane
berekening van cle ontslagvergoeding gehouden vs’as de dtenst,aren clie de
werknemers bi) cle vervreemder hadden vervuld, mee te tellen. In liet arrest Scattolon
oordeelde liet lInt van Justitie dat cle verkrijger de door de werknemer bij cle ver
vreemcler opgebouwde anciënniteit moet respecteren wanneer deze bij de verkrijger
van belang is hij de vaststelling van de liocigte van liet salaris. In de Beleiclsregels ont
sl.igtaak UWV is opgenomen dat bij de toepassing van liet atspiegelingsbeginsel tot
artikel 4:2 van liet Ontslagbesluit de door de werknemer eipgebcmuvs’cle dienstjaren bij
cle vervreemcler worden meegeteld bij de bepaling van cle cititir van liet dienstverband
bij cle erkrijgcr.

C.2 Uit collectieve regelingen en cao’s voortvloeiende rechten en
verplichtingen
Niet alleen de door de vervreemder met cle individuele vverknemer overeengekomen
arbeidsvoorvvaarclcn gaan over, maar ocik cle verplichtingen jegens de werlcnemer uit
cle bij de vervreemder geldende collectieve (arbemclsvoorwaarden)regelingen. De
os ergang vaii bedrjfsgebonden arbeidsvoorwaarden kan een probleem zijn waiineer
de verkrijger in verband met dc aard van zijn onderneming niet ni staat is deze
arbeiclsvoorsvaarden na te komen, De Richtlijn, noch artikel 7:663 0W bieden cle verkrijger de ruimte na de overgang cle arbeidsvoorts aarden van de overgegane werknemers
n.
en clie van cle op dat moment reeds in dienst 1 zijnde werknemers te hiarmonisere
Integendeel, in het arrest Dadclv’s Dance Hall oordeelde liet 1—lot van Justitie dat de
arbeidsvoorwaarden van cle werknemer niet mogen worden gewijzigd wegens cle
overgang van cle arbeidsovereenkomst, ook niet wanneer cle sverknemer daarmee
instenit en cle nadelen hiervan worden gecompenseerd. Deze strikte uitleg van artikel
3 lid t van de Richtlijn rekte liet 1—lof van Justitie enigszins op in liet arrest
\lartin/SBL. In dit arrest overwoog het Flof s’an Justitie dat wijzigingsafspraken niet
nietig zijn wanneer cle werknemer hiermee heelt ingestemd en hij volledig wordt
gecompenseerd voor liet door hem geleden nadeel. Wanneer cle overgegane werknemer
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van een aan
niet instemt niet het (tegen een redelijke compensatie) komen te vervallen
deze
het bedrijf van de vervreemder gebonden arbeidsvoorwaarde zou de
Het Hof
na de overgang moeten blijven toepassen, ook als dit niet mogelijk zou zijn.
van Justitie heeft zich nog niet uitgelaten over de toepassingvan artikel 3 van de Richtlijn
in een dergelijke situatie. In de (lagere) rechtspraak is geoordeeld dat het naar maat
staven van redelijkheid en billijkbeid niet aanvaardbaar is van des erkrijger te verlangen
de
dat hij de aan het bedrijf van de vervreemder gebonden arbeidsvoorwaarde na
vervreemder
cle
hetbedrijfvan
aan
de
hier
hoefde
verkrilger
overgang handhaaft. De
gebonden arbeidsvoorwaarde niet na te komen omdat hij de overgegane sserknemers
voldoende had gecompenseerti voor liet verlies van deze arbeidsvoorwaarde.
Artikel 3 lid 3 van de Richtlijn ticpaalt dat de verknjger de in een collectieve overeen
verkn)ger

komst vastgelegde arbeidsvoorwaarden op dezelfde wijze toepast op de overgegane
t.
werknemer als de vervreemder verplicht was te doen op grond van deze overeenkoms
enkomst
arbeidsovere
de
an
overgang
de
cmdanks
dat
gewaarborgd
wordt
Daarmee
op de verkrijger alle arbeidsvoorwaarden uit de bij de vervreemder op de arbeidsover
de
eenkomst van toepassing zijnde cao worden gehandhaafd in overeenstemming met
svil van de partijen bij die cao. Deze handhavingsverplichting van de verkri ïger bestaat
wordt
op grond van de Richtlijn tot op liet tijdstip waarop de collectieve overeenkomst
treedt
beëindigd of afloopt, ofsvaarop een andere collectieve overeenkomst in werking
of wordt toegepast. Om te besverkstelligen dat alle ni de artikelen 9 en 12 tot en niet
11 van de Wet CAO en artikel 3 Wet AVV gegeven middelen tot handhasing van de
cao ook tegenover de verkrijger kunnen worden ingesteld, zijn specifieke bepalingen
van
met betrekking tot de overgang van cao’s opgenomen in de artikelen t 4a en 2a
bepalingen.
deze
hij
commentaar
liet
Zie
AVV.
Wet
de
en
Wet
CAO
cle
jk
respectieveli
C.3 Aanspraken van derden uit hoofde van dc arbeidsovereenkomst
worden
De vraag is cit cle verkrijger op grond van artikel 7:663 13W ook zou kunnen
erings
aangesproken op door de uervreemder verschuldigcle belastingen, socialeverzek
en pensioenpremies. Ten aanzien van cle door de vervreemder voor de overgegane
werknemer verschuldigde pensioenpremies is deze vraag in de rechtspraak bevestigend
beantwoord. In zijn arrest van 1f) september 1993 oordeelde de 1-loge Raad dat de
-

verplichting tot premieafdracht aan een (beclrijfstak)pensioenfonds in een dusdanig
nauw verband staat met de arbeidsovereenkomst dat deze verplichting moet worden
geacht hieruit voort te s loeien en ook cle werknemer hiervan nakoniing zou ktinnen
vorderen. ‘<In zijn uitspraakvan 12 juni 2013 ciordeelde de kantonrechter te Utrecht
dat een bedrijfstakpensioenfonds als derde een vordermgsrecht ontleent san artikel
7:663 BW jegens de verkrijger voor de inning van pensioenpremies die devervreemder
voor liet tijdstip van de overgang verschuldigd is gesvorclen. De kantonrechter baseerde
7:663
liet vorderingsrecht van liet pensioenfonds op een redelijke wetsuitleg van artikel

0W. De kantonrechter motiveerde dit door erop te wijzen dat cle individuele werknemer
niet snel een vordering s-al itistellen tegen zijn iverkgever wegens onbetaald gebleven
premies nisar de werknemer wel belang heeft bij de betaling van cle pensioenpremies
omdat een tekort aan prerniebetahing immers uiteindelijk tot een aantasting van zïjn
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cle 1 loge Raad van 4 oktober 1996 ‘<leid
pensioenrechten zal leiden. Uit liet arrest
van artikel 7:663
ik af dat de Belastingdienst en liet UWV cle verkrijger niet op grond
en afgedragen
ingehouden
niet
vervreernder
de
door
op
aanspreken
kunnen
11W
1 loge Raad oor
belastingen en socialevei-’iekeringspremies. In dit arrest oordeelde cle
rechtshaiideling
deelde dat de afdracht van socialeverzekeringspremies niet een uit de
is, niaar dat deze
(bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst) voortvloeiende verplichting
hoofde van de
verplichting voortvloeit uit de wet. Voor de door cle werlcgever uit
Dat betekent dat
arbeidsovereenkomst in te houden belastïngen zal hetzelfde gelden.
0W kunnen
liet UWV en de Belastingdienst cle verkrjger niet op grond van artikel 7:663
vervreemder tcit
aanspreken voor de belastingen en socialever7ekeringspremies die de
enkomst
liet tijdstip van de overgang verschicildigd was cut hocifde van de arbeidsovere
liet doel vati de
van de (overgegane) werknemer, Mijns inziens sltut dit ook aan bij
of ach
Richtlijn, te weten, liet beschermen van de sverknemer tegen een verandering
.
onderneming
van
overgang
bij
positie
zijn
in
teruitgang
vCin

C.4 Overgang van rechtswege
en verplich
De uït de arbeïdsovereenkcimst van de werknemervoortvloeiencle rechten
van de onder
verkrijger
de
op
over
rechtswege
van
gaan
tingen jegens de werkgever
verkrgger. In dat
tieniing. De tverknemer kan echter Iveigeren over te gaan naar de
rechtswege op liet
geval eindigt zijn arbeidsovereenkomst niet de vervreemder van
werknenier over
tijdstip van cle overgang van de onderneniing. ‘De weigering van de
nige ver
ondtitibelzin
en
duudehijke
een
in
te gaan ncar cle verkrijger moet geschieden
verplichting de
klaring van cle werkncmer*< De vervreemder heeft in dat verband de
liet al clan
werknemer te infl)rmeren over zijn rechtspositie en over de gevolgen van
7:663 0W.7’ Deze
niet overgaan san cle arbeidsovereenkomst op grond van artikel
onderneming
informatieverphichting geldt eveneens in situaties Ivaarin bij overgang van
en waarin
werknemer
de
net
men
overeengeko
svorden
aarden
gewijzigde arbeidsvoorw
in dienst te tihijven. In
cle vervreenider de werknemer aanbiedt na de overgang hij hem
geval verplicht
liet arrest Bcis/Pax oordeelde cle 1 Ioge Raad dat cle vervreemcler in dat
over
verschaffen
te
duidelijkheid
en
zaken
van
opening
is cle werknemers vcilcloende
hun rechtspositie.
de te niaken kecizes en volledige voorlichting moet geven omtrent
afstand te
1—hiermee wordt gewaarborgd dat cle werknemers hun eventtiele beslissing,
geïnformeerd
volledig
,
bescherming
geboden
7:663
artikel
door
cicten van cle hun
kunnen nemeii.
0W als cle fusie—
Bij een jcirichisehe ftisïe of splitsing zijn zowel de artikelen 7:662 cv.
rechts
verkrijgende
de
naar
de
op
toepassing
van
0W
l3oek
2
ciit
egehing
ofsphitsingsr
van
enkomst
art,eidsovere
cle
gaat
sittiatie
deze
In
overgaande werknemers.
over cip grond
rechtsivege oser op grond van artikel 7:663 BW en onder algemene titel
arheidsovereen
van artikel 2:309 BW of artikel 2:334a 0W. De cwergang van the tut de
vmdt gelijk
0W
7:663
van
grond
op
n
verplichtinge
en
rechten
de
Icomst voortvloeien
en lcomt op hetzelfde neer als cle overgang onder algemene titel van deze
‘
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rechten en verplichtingen op grond van de fusie ot splitsingsregeling uit Boek 2 13W.
lIet tegelijkertijd van toepassing zijn van de artikelen 7:662 cv. 13W en de fusie of
splitsingstegeling heeft wel enkele eigenaardige consequenties in vergelijking met een
gewone’ overgang. In geval van samenloop kan de werknemer een beroep doen op
de soor hem meest gunstige bepaling.
C.5 Vervreemder, verkrijger en werknemer
In artikel 2 lid t van de Richtlijn zijn definities opgenomen van de partijen die voor de
toepassii ig san de Richtlij ii als ei vreeiuder en verki i ger van en als ss erknem er bi de
overgaande onderneming worden beschouwd. De vervreemder is iedere natuurlijke
of rechtspersoon die door een overgang de hoedanigheid van ondernemer ten aanzien
van de onderneming, cle vestiging of het onderdeel van de onderneming of vestiging
s’erliest. Dit is de voormalige exploitant van de overgegane onderneming. De verkrijger
wordt gedefinieercl als iedere natutirlijke of rechtspersoon die deze hoedanigheid vait
ondernemer verkrijgt. Voor de toepassing van cle Richtlijn wordt als werknemer aan
gemerkt “iedere persoon die in de lidstaat in kwestie krachtens cle nationale arbeids
rechtsvetgeving bescherming geniet als werknemer.” Voorts bepaalt artikel 2 lid 2 van
de Rich tI fin dat de Ricb tI fin geen albreuk doet aan het recht van cle lidstaat mei
betrekking tot de definitie van een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. Dat
betekent dat aan de hand van cle nationale definities van werkgever en arbeidsovereen
komst of arheiclshetrekking moet worden s astgesteld wie onder het toepassingsbereik
van cle Richtlijn allen. Doordat de Richtlijn svercl geimplementeerd in Titel 10 Boek
7 13W geldt cle bescherming 1-tij overgang van onderneming alleen voor werknemers
met een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:6 t t) lid 1 BW. Personen die C) basis van een
opdracb tcwei-eenkomst of amh teli ke aanstelling werkzaam zin, kom t geen beroep toe
op deze artikelen. De statutair directeur van een vennootschap svier onderneming
overgaat, gaat mee over svanneer hij zijn werkzaamheden verricht op basis van een
arbeidsovereenkomst liet de vennootschap. Van de zogenoemde dubbele rechtsbe
trekking san de stalcitair gaat echter uitsluitend de arbeidsrechteliike en niet cle s’em
nootschapsrechtelijke over. Daardoor wordt hij niet van rech tswege als statutair
directeur in de zin van Boek 2 B\V aangesteld bij de verkrijger. ‘In de lagere rechtspraak
is wel aangenonien dat voor de serkrijger cle verplichting kan bestaande op grond van
artikel 7:663 13W twergegane bestuurder te benoemen tot statutair directeur.
De bij de overgaande onderneming tewerkgestelde uitzendkrachten gaan niet mee over
hij cle civergang van clie onderneming. Zit svorclen vocir cle toepassing van cle artikelen
7:662 cv. BW geacht sserkraam te zijn ci de onderneming van liet uitzendbureau ei-t
niet ci cle onderneming van de inlener aan wie i,it ter beschikking worden gesteld.
De uitzendkrachten gaan van rechtsss’ege over wanneer een naar aantal ei-t deskundigheid
wezenlijk deel van de met de bedrijtsvoering binnen het totzendtureati belaste werk
nemers ei-t totzendkrachten tol-t een bepaalde opdracht, of ten behioeve van een bepaalde
sector) overgaat naar een ander uitzendbureau. Binnen andere arbeiclsrechtelijke
driehoeksverbciudingen kan dat anders zijn. In het Albron-arrest oordeelde liet 1 lof
van Jtisti tie dat ook tle groepsmaatschappij waarbi) de werknemers waren gedetacheerd
als een vers reemder in de zin van de Richtlijn kon worden beschousvd in een situatie
waarïn de werknemers een arbeidsovereenkomst hadden gesloten niet een personeels
-
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BV. Omdat dle door cle Richtlijn geboden bescherming bij verandlering van ondernemer
voorts’loeien
betrekking heeft op de rechten ei-t verplichtingen clie s’oor de vervreemcler
kingen moet,
uit op dat moment bestaande tot arbeidsovereenkomsten of arbeidsbetrek
arbeiclsos’er
zo oversvoog liet 1 lof van Jcistitie, op liet moment van overgang “hetzij een
arbeiclsbe
eenkomst, hetzij, in plaats daarvan en dus als gelitksvaarclig alternatief, een
dergelijke
trekking” tiestaan niet dein cle onderneming werkzame werknenier. Van een
svanneer cle
arbeicisbetrekking is naar liet oordeel van liet 1—lol vaii Justitie sprake
en deze
werknemer permanent werkzaam is hij een “niet—contractuele sverkgever”
activiteit
ei-t niet de contractuele sverkgever s’erantwoorclelijk is voor de economische
lof san
van de overgedragen eenheid, De 1 loge Raad heett de overwegingen van liet 1
intra
jcistitie ni liet Albron-arrest zo uitgelegd, dat dle arbeidsovereenkonist van de
overgaat
nice
rechtssvege
vat-t
meels-BV
persi
cle
niet
werknemer
e
concern gedetacheerd
werkzaam is,
indien cle onderneming san de groepsmaatschappij waarbij hij feitelijk
V gaat
overgaat. De arbeidsovereenkomst van de werknemer met de personeels-B
Dat op
liappij.
groepsniaatsc
de
van
onderneming
de
van
cl,ui over naar de verkrijger
tussen
grond van de tekst van artikel 7:663 11W uitsluitend de arbeidsovereenkonist
ni clie
dle voormalige exploitant van de os ergaancle onderneming (“cle werkgever
vormde
overgaat,
werknemer
werkzame
onderneming
clie
in
cle
en
”)
onderneming
dit artikel.
voor dcl loge Raad geen belemmering voor een rïchthijnconforme totleg van
activiteiten ach
Wanneer cle hele onderneming van cle vervreemcler overgaat en geen
over naar de ver
terbhijven hij de vervreemder, gaan alle werknemers van rechtswege
clie tip het tijdstip
werknemers
de
op
tietrekking
cutsluitencl
heeft
Richtlijn
krijger. “Dc
0
wier
van de os’ergang in dienst zijn van de os’erg.iande onderneming. Werknemers
rechten
geen
kunnen
overgang
de
aan
vooralgaand
eindigden
enkomsten
arbeidsovere
ig, maar een
ontlenen aan cle artikelen 7:662 es’, 13W. Indien niet cle gehele ondernemi
tutslcntencl de
onderdeel van cle onderneming s’an de vervreemdler overgaat, gaan
belang dat
seerknemers over die sserkzaain zijn bij dat onderdeel. Daarbij is niet s’an
.
onderneniing
cle
van
deel
bij
dat
ingedeeld
is
ch
organisatoris
cle werknemer tevens
cle vraag of
Of de werknemer cwergaat, hangt in deze situatie af san liet antwoord op
deel van cle
de werknemer feitelijk ei-t blijvend is tewerkgestelcl bij liet os’erga’ancle
san een
ges’olg
als
onderneming
san
os’ergang
san
is
sprake
onderneming. Wanneer
opdracht
contractssvissel, gaan cntslcntencl de door cle voormalige opclrachitnemer tip die
Raad heeft
aangestelde werknemers over naar cle niecisve opdrachitnemer. De Hoge
overgang
de
niet
niet
om
er
opdrachtnem
ocide
de
door
die
geoordeeld dat sverknemers
en daarmee s’an de
van de opdracht verband bouclende redenen zijn geschorst
opdracht zijn gehaald zonder dat cntziclit op terugkeer bestaat, niet overgaan.
—

‘

—

C.6 Geen ontslag wegens overgang
ontslag ei-t
1 let doel van de Richtlijn i,s aan ss’erknemers bescherming te tiieden tegen
strcictciur
de
s’an
gevolg
is
liet
clie
positie
hun
in
achteruitgang
tegen een verandering of
In artikel
ol bestciurclersveranclering in cle onderneming svaarin zij werkzaam zijn.
opgenomen.
7:670 lid 8 B’.V is een opzegverbocl wegens overgang van onderneming
s’ormt
Artikel 4 lid t van cle Richtlijn tiepaaht echter dat liet ontslagverbod geen beletsel
redenen die
voor een ontslag ss’egens econonnsche, technische of organisatorische
zijn cle
svijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen. In deze situatie
gebruikelijke regels 1-tij ontslag van toepassing.
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C.7 Hoofdelijke aansprakelijkheid vervreemder
De vervreemder is gedurende een aar na het tijdstip van de overgang naast de verkrijger
hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst clie Zijn Out
staan voor het tijdstip van de overgang. De overgegane werknemer kan gedurende het
jaar na de overgang van zijn arbeidsovereenkomst zowel de vervreemder als de verkrijger
aanspreken tot nakoming van tot het tijdstip van cle overgang ontstane verplichtingen.
De periode van een jaar is een vervaltermijn die van dwingend recht is en dus ambtshalve
door de rechter dient te worden toegepast. Omdat vervaltermijnen in beginsel niet
kunnen worden gestuit, is cle vervreemder bevriid van zijn aansprakelijkheid ex artikel
7:663 WW op de dag nadat het een jaar geleden is dat cle arbeidsovereenkomst van de
werknemer overging. 1 leeft de overgegane werknemer voor dat moment geen rechts
vordering ingesteld tegen de vervreemder, dan kan hij alleen nog bij de verkritger
terecht. 0 De werknemer is vrij in zijn keuze hetzij de vervreemder hetzij cle verkriiger
aan te spreken tot nakoming van voor de overgang ontstane verplichtingen uit cle
arbeidsovereenkomst. Omdat deze bepaling van dwingende aard is, zijn andersluidende
afspraken met de werknemer op basis waarvan hij bijvoorbeeld eerst de verkrijger aan
zoti moeten spreken nietig omdat dit zou neerkomen op een beperkingvan de aanspra
kelijkheicl van cle voormalige werkgever ofde verkrijgerjegens de werknemer op grond
van artikel 7:663 8W.
Artikel 7:663 8W beoogt geen inbreuk te maken op de onderlinge serhouding tussen
de vervreeinder en de verkrijger ten aanzien van de aansprakelijkheid voor uit de
arbeidsovereenkomst van cle overgegane werknemer voortvlcseiende verplichtingen.
Dat betekent dat de verkrijger regres kan nemen op de vervreemder indien hij aan de
werknemer een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichting nakwam
svaarvoor cle vervreemder vcior cle overgang jegens cle sverknemer aansprakelijk en
draagplichtig svas.

D
1—IR 26 mei 200f), «JARo 2000/152 (Vcc’iteiiihiiil/Viait Vuurc’ti): werkgever gaat niet
van rechtsssege over bij overgang van onderneming wanneer hij in een cluidelitke
en onclubbelzinnige heeft verldaard niet over te willen gaan naar de verkrijger.
• IIR 11 februari 2005, 4.41?o 2005/67 (i’t/eiiic’ilovic/Asito): voor de toerekening van
een werlcnemer aan het over te dragen onderdeel van cle imderneming is de band
•

tussen de betrokken werknemer en het over te dragen onderdeel van de onderneming
beslissend is. Die toerekening is niet langer gerechtvaardigd indien cle band is ver
broken, doordat de betrokken werknemer (om andere redenen dan met het ciog op
cle overdracht van het desbetreffende onclernemingsonderdeel) is geschorst (en
daarmee van het project is gehaald) zonder dat enig uitzicht op terugkeer in diens
ocicle functie bestaat. De betrokken werknemer heeft dan in de terminologie van
artikel 7:663 8W niet langer als bij het desbetreffende hedri jfsonderdeel werkzaam
te gelden, niet oindat liii is verhinderd zijn werkzaamheden bij dat bedrijfsonderdeel
feitelijk te verrichten, maar omdat clie verhinclering niet van in beginsel tijdelijke
aard is. Aan de feitelijke status van cle betmkken werknemer komt in dit verband
meer gewicht toekomt clan aan diens torniele status. Dit geldt temeer in geval van
een zogenoemd arbeidsintensief onclernemingsonclerdeel waarbij sprake is van een
als econonnsche eenheid te beschouwen groep van werknemers die cle betrokken
werkzaamheden duurzaam als een gemeenschappelijke activiteit errichtten. In
zulk een geval stelt ook cle bijzondere aard van dat onderdeel van de onderneming
eisen aan cle band tussen dat onderdeel en het daarbij betrokken personeel. De
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functie is
oserknemer, die zonder enig vooruitzicht op terugkeer in zijn oude
te
geschorst. maakt daardoor niet langer deel cnt van de als economische eenheid
beschouwen groep van sverknemers, clie, speciaal daartoe ingezet door de oude
ondernemer, duurzaam, dat wil zeggen: met een zekere continuïteit, een gemeen
schappelijke activiteit verrichtten.
• IJU 26 oktober 2007, oJAR» 2007/285 (Rabobatik/Allard,l: informatieplicht werkgever
onvolledig
bij overgang van onderneming. Werkneemster werd door de werkgever
bij het
onderneming
van
overgang
bij
rechtspositie
haar
over
voorgelicht
en onjuist
door de werkgever aan haar voorgelegde voorstel. In strijd met goed werkgeverschap.
bepaalt expliciet
• Hij EG 13 september 2007, .1JAR» 2007/252 (Jouitii): De Richtlijn
dat uitzendbureaus ook onder haar ioepassingsbereik vallen. Bij tntzendbureaus
dient daarbïj een iets andere toetsing plaats te vinden dan bij andere ondernemingen,
verschillende
nu kenmerkend is voor dntïendbureaus dat er gesvoonlijk geen
moet
afzonderlijk over te dragen economische eenheden zijn aan te wijzen. Daarom
een
ovorcien nagegaan ot cle door het uitzendbureau overgedragen bedrijfsmiclclelen
verricht
operationeel geheel vormden waarmee zelfstandig diensten konden worden
zonder
die kenmerkend waren voor de economische activiteit van het uïtzendbureau,
van
de inzet van andere bedrijfsmiddelen van enige omvang of andere onderdelen
cle
van
met
geheel
staand
zich
op
een
van
is
sprake
als
geval
het
Dit
is
het bedrijf.
en
bedrijfsvoering (uitzenden) belaste werknemers, uitzendkrachten en knowhow
uitzend
dit geheel een eigen doel nastreeft, namelijk het ter beschikking stellen van
krachten.
stipuleert
HiJ EG 16 oktober 2008, «JAR» 2008/2 95 (Kirtrntia/ Red Elite): De Richtlijn
derde
niet dat bij een overgang van onderneming de door de vervreemder met een
gesloten htiurovereenkomst cloor die derde moet worden voortgezet met de verkrijger
die overeenkomst tot gevolg kan hebben dat op de verwanneer beëindiging
om de
krijger overgegane arbeiclsovereenkomsten worden beëindigd. De noodzaak
rechten van
doelstelling van de Richtlijn te bereiken kan niet zo ver gaan dat de
derden die buiten de overgang van onderneming staan, worden aangetast doordat
te
zij verplicht worden een automatische overgang van de huurovereenkomst
con
ondergaan, een verplichting waarin de Richtlijn duidelijk niet voorziet. Deze
overgang
clusie wordt bevestigd door artikel 4 van de Richtlijn, dat bepaalt dat de
beletsel
geen
bepaling
deze
dat
maar
vormen,
mag
ontslag
tot
reden
geen
op zich
vormt voor ontslagen om economische, technische of organisatorische redenen die
wijzigingen voor de werkgelegenheid meebrengen.
Richtlijn
• Hej EG 27 november 2008, OjAR’ 2009/20 (junri): artikel 4 lid 2 van de
van
verbreking
de
voor
gehouden
wordt
verantwoordelijk
bepaalt dat de werkgever
dus niet
een arbeidsovereenkonost, maar regelt niet de rechtsgevolgen. Zij voorziet
te
in een verplichting voor de lidstaten om een bepaalde vergoedingsregehng
ondanks
dat,
waarborgen
doel
te
tot
heeft
Richtlijn
de
lid
van
3
3
Artikel
waarborgen.
cle overgang, alle arbeidsvocrwaarclen worden gehandhaafd in overeenstemming
de wil van
met de wil van de partijen bij de cao. Zij kan echter niet derogeren aan
partijen
deze partijen zoals clie in de cao tot uitdrukking is gebracht. Zijn deze
tijdstip
bepaald
een
na
tot
niet
arbeidsvoorwaarden
bepaalde
om
overeengekomen
in de
te waarborgen, dan is de verkrijger niet verplicht deze voorwaarden na het
cao overeengekomen tijdstip na te leven.
Richtlijn
• HvJECJ i5septeotber2ül0, oJARo 2011/23 (Briot): de bescherming van de
een
ziet uitsluitend op werknemers met wie op het tijdstip van cie overgang
arbeidsovereenkomst ot arbeidsbetrekking bestaat. De werknemer had een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzendbureau Randstad, welke was
geen
geëindigd voor het tijdstip van overgang. De werknemer heeft in beginsel
aanspraak op vernieuwing van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het
cle
feit dat de overeenkomst eindigt op een eerder tijdstip dan het tijdstip waarop
een
overgang van de aan de werknemer toegewezen activiteit zal plaatsvinden. kan
uitzen
dergelijke aanspraak niet in het l.ven roepen. Het niet vernieuwen van een
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dovereenkornst Voor bepaalde tijd kan niet worden geliikgesteld met ontslag in de
zin van artikel van iie Richtlijn. Een en ander mag overigens geen afbreuk doen aan
de bescherming die een uitzendkracht heeft tegen misbruik van opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
TH? 26juni2009, 4AR 2009/183 (Bos/Pax): de enkele omstandigheid dat de werk
nemer uitdrukkelijk akkoord is gegaan met indiensttreding hij een andere partij
dan de verkrijger bij de overgang van de onderneming is onvoldoende om te con
cluderen dat hij met door de werking van artikel 7:663 BW van rechtswege in dienst
is getreden hij de verkrijger. Mede gelet op de eisen van goed werkgeverschap dient
de werkgever de werknemers voldoende opening van zaken en duidelijkheid te
geven over de te maken ketizes en volledige voorlichting te geven omtrent hun
rechtspositie. 1 liermee wordt gewaarborgd dat werknemers die worden geconiron
teerd met de overgang van de onderneming waarbij zij werkzaam zijn, hun eventuele
beslissing om afstand te doen van de hun door artikel 7:663 BW geboden
bescherming volledig geïnformeerd kunnen nemen.
Rb. Rotterdam 24 april 1997, JAR» 1997/118 (Sphlo): gelet op de regeling inzake
overgang van onderneming, had de werknemer bij de overgang van zijn arbeidsover
eenkomst naar de verkrijger in redelijkheid moeten ss orden benoemd tot statutair
directeur door de verkrijger omdat hij een hiermee vergelijkbare positie bekleedde
hij de vervreemder. De werknemer heeft belang bij een dergelijke benoeming, nu
vtior een statutair directeur een eigen ontslagprocedure geldt met eigen ontslag
gi ouden.
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Art. 664°

BW Boek 7

1. Artilcel 663, eerste volzin, is niet van tcwpassing op rechten en verplichtingen
van de werkgever die voortvloeien uit een pensioenovereenkomst als bedoeld in
artikel 1 van de Pensioenwet indien:
a. de verkrijger aan de werknemer, bedoeld in artikel 663, een zelfde aanbod <1oct
tot het sluiten van een pensioenovereenkomst, als hij reeds voor het tijdstip
h.

van overgang heeft gedaan aan zijn werknemers:
de verkrijger op grond van artikel 2 van de Wet verplichte deelneining in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000, verplicht is dieel te nemen in een bedrijfstakpen
sicenfonds en de werknemer, bedoeld in artikel 663, gaat deelnemen in <lat

fonds;
bij collectieve arbeidsovereenkomst ofbij regeling door of namens een daartoe
bevoegd bestuursorgaan is afgeweken van de pensioenovereenkomst, bedoeld
in de aanhef.
2. lIet eerste lid is niet van toepassing indien de werknemer, bedoeld in artikel
663, voor de overgang op grond van artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in
een hedrijfstakpensioenfonds 200t), verplicht is deel te nemen in een bedrijfstakpen
sioenfonds 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 cut een spaarregeling als bedoeld in artikel 3,
eerste lid, van de Pensioen en spaarfondsenwet zoals de Pensioen en spaarfond
senwet lui<l<le op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Pensioenwet
indien de verkrijger de werknemer, bedoeld in artikel 663, opneemt in de spaarre
geling die reeds voor het tijdstip van overgang gold voor zijn werknemers.
c.

Zie svww.sducommentaararbeidsrechtartikelsgesvijs.nl voor een actueel overzicht van
jurisprudentie.

Consmentaar door: mr, dr. J.P.H. Zoveminer
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In beginsel gaan op grond van artikel 7:663 13W ook de rechten en verplichtingen van
de werkgever voortvloeiend uït een pensioenovereenkomst en een bedrijfsspaarregeling
over naar dle verkrijger van de onderneming. Op grond van dit artikel gelden hierbij
echter in bepaalde veel voorkomende situaties afwijkende regels. De kern van het
artikel wordt gevormd door de onder a, b en c van het eerste lid genoemde situaties
waarin, in afwijking van artikel 7:663 BW, de rechten en verplichtingen van de werkgever
niet
voortvloeiend ciit een pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet
overgaan. Lid sub a 13W bepaalt <lat de pensioentoezegging van de vervreernder niet
overgaat wanneer de verkrijger de overgaande sverknemer aanbiedt te gaan deelnemen
in de wnsioenregeling die hij voorafgaand aan de overgang reeds aan zijn eigen
werknemers aanbood. Deze pensioenregeling kan minder gunstig zijn dan <ie pensioen
toezegging van de vervreemder. Op grond van lid 1 sub b BW gaat de pensioentoe
zegging ook niet over wanneer de verkrijger wettelijk verplicht is deel te nemen in een
bedrijfstakpensioenfonds en de overgaande werknemer gaat deelnemen aan <leze
pensioenregeling. De derde wtzondering van lid 1 sub c BW is aan de orde wanneer
in een cao beperkingen zijn vastgelegd bij het overgaan van de pensioentoezegging in
geval van overgang van onderneming.
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Commentaar door:

mr. dr.

‘

geldt indien binnen de onderneming geen werknemersvertegenwoordiging is ingesteld.
Met artikel 7:665a BW werd in deze leemte voorzien. Wanneer ïn de onderneming

geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, dient de werk
gever de werknemers cle in dit artikel genoemde informatie te verstrekken.
Deze informatieverplicliting is niet in de \VOR opgenomen omdat deze betrekking
heeft op de situatie waarin ergeen ondernemingsraad csf personeelsvertegenwoordiging
is ingesteld. Daardoor vormde de WOR volgens de regering niet de geëigende plaats
De verplichting tot informatiever
voor implementatie van dit inlormatierecht.
Beiden moeten hun eigen bij
verkritger.
de
als
vervreemder
zowel
de
op
strekking rust
cle overgang betrokken werknemers informeren, Van een bij de os’ergang betrokken
werknemer is sprake wanneer de overgang voor hem aanzienlijke gevolgen heeft.
Daardoor is de groep sverknemers die geïnformeerd moet worden niet beperkt tot de
werknemers die zullen overgaan. De informatie moet tijdig worden gegeven. De eis
van tijdigheid betekent dat cle werknemers op een zodanig tijdstip in kennis moeten
worden gesteld dat zij hun mening kunnen geven oordat de overgang zijn beslag heeft
gekregen. 1-let niet in acht nemen van de verplichting tot informatieverstrekking op
grond van artikel 7:665a BW levert een onrechtmatige daad op jegens cle betrokken
werknemers. 1 )e informatieverplich ting op grond s an dit artikel staat los an de
verplichting an de sverkgever op grond van artikel 7:611 BW om de sverknemers te
informeren over hun rechtspositie en oser de gevolgen van het al dan niet overgaan
van hun arbeidsovereenkomst in situaties als aan cle orde in het arrest Veenendaal/ Van
Rabobank/Allard “ en Bos/Pax.
Vuuren
‘,

Werktngssfeer

666

BW Boek 7

1. De artikelen 662 tot en met 665, en artikel 670, lid 8, zijn niet van toepassing op
cle overgang van een onderneming indien cle sverkgever in staat van faillissement
is verklaard en cle onderneming tot cle boedel behoort alsmede, indiende werkgever
een bank in cle zin van artikel 1:1 van cie Wet 01) het financieel toezicht of een ver
zekeraar in cle zin van dat artikel is, ten aanzien van cle werkgever de noodregeling,
bedoeld in afdeling 3.5.5 van die wet is uitgesproken, de rechtbank een machtiging
als bedoeld in artikel 3:163, eerste lid, aanhet en onderdeel b heeft verleend, ofïndien
cle rechtbank een machtiging als bedoeld in artikel 3:1 63m, eerste lid, aanhef en
ondeicleel c, san ciie wet heefl verleend en cle bewinds tierclers overgaan tot liquidatie.
2. Deze afdeling is niet van toepassing op zeeschepen.
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Ccimmentaar door: mr. dr. J.P.FI. Zsvemmer

J.P.l—l. Zsvemmer

Dit artikel is gebaseerd op artikel 7 van Richtlijn 2001/23 en is bij de wetswijziging in
2002 ingevoerd. Bij de implementatie van de Richtlijn in 1981 meende de regering dat
de verplichting tot informatieverstrekking bij overgang van onderneming geen imple.
mentatie behoefde omdat daarin reeds was voorzien in de WOR. Daarbij werd destijds
over het hoofd gezien dat deze ïnformatieverplichling op grond van de Richtlijn ook
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