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HOOFDSTUK 3

Overgang van onderneming naar
Nederlands recht

3.1 Inleiding

Het Nederlandse recht kende ten tijde van de implementatie van de richtlijn overgang
van onderneming geen regeling inzake het behoud van rechten vanwerknemers bij de
overdracht van een onderneming. De figuur van contractsoverneming was niet in de
wet opgenomen1 en de Hoge Raad accepteerde niet dat in het geval van overdracht van
een onderneming contractsoverneming plaatsvond. In tegenstelling tot de Hoge Raad
hadden lagere rechters herhaaldelijk geoordeeld dat bij overdracht van een onderne-
ming contractsoverneming had plaatsgevonden en deze opvatting werd ook in de
rechtsliteratuur wel verdedigd. In deze opvatting werd de maatschappelijke werke-
lijkheid van belang geacht, die liet zien dat een arbeidsovereenkomst zelden werd
gesloten met het oog op de persoon van de werkgever, maar juist met het oog op het
bedrijf van de werkgever. Hierdoor betekende wijziging van de persoon van de werk-
gever nog niet dat een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand kwam.

De richtlijn overgang van onderneming is in Nederland geïmplementeerd doordat
in het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), bij de bijzondere overeenkomsten in de titel
over de arbeidsovereenkomst een nieuwe afdeling over overgang van onderneming
werd ingevoegd, alsmede de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (hierna:
Wet cao) en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (hierna Wet avv) wer-
den gewijzigd.2 De Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang
van onderneming maakt daarmee met name deel uit van de civiele regeling van de
arbeidsovereenkomst, hetgeen het denken over overgang van onderneming in
Nederland vergaand heeft bepaald.

1 Met ingang van 1 januari 1992 opgenomen in artikel 6:159 BW, welk artikel bepaalt:
‘1. Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met mede-

werking van deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde
opgemaakte akte.

2. Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien
van bijkomstige of reeds opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald.’

2 Wet van 15 mei 1981, Stb. 1981, 400.
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DeNederlandsewetgever heeft in dememorie van toelichting opgemerkt dat er sprake
was van een zekere evolutie in de richting van de gedachte dat het meer met de maat-
schappelijke werkelijkheid overeenstemde om aan te nemen dat een arbeidsover-
eenkomst wordt gesloten ten behoeve van de onderneming, zodat die overeenkomst
behoort door te lopen ongeacht wie de ondernemersfunctie vervult.3 Daarnaast
heeft de wetgever opgemerkt dat de richtlijn overgang van onderneming en de uit-
werking daarvan in het wetsontwerp een belangrijke en principiële vernieuwing
in het Nederlandse arbeidsrecht teweeg zou brengen. Tot dat moment kende het
Nederlandse arbeidsrecht immers geen algemene vermogensovergang waardoor de
verkrijger de hoedanigheid van werkgever van zijn voorganger voortzette.

I. Werkingssfeer

3.2 Materiële-werkingssfeerbepaling

3.2.1 Voorwaarden

De materiële-werkingssfeerbepaling is opgenomen in artikel 7:662 lid 2 en 3 BW:

‘2. Voor de toepassing van deze 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;
b. economische eenheid: een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer

brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit.
3. Voor de toepassing van deze afdeling wordt een vestiging of een onderdeel van een onderneming of

vestiging beschouwd als een onderneming.’

Uit artikel 7:662 lid 2 en 3 BW volgt dat de materiële werkingssfeer – evenals de richt-
lijn overgang van onderneming – bestaat uit de navolgende voorwaarden:
1. onderneming (economische eenheid)
2. overgang en
3. identiteitsbehoud.4

In tegenstelling tot het Hof van Justitie heeft de Hoge Raad zich niet vaak uitgelaten
over de vraag of sprake is van een overgang van onderneming in de zin van artikel
7:662 lid 2 en 3 BW. Deze schaarste laat zich verklaren door het feit dat de vraag of
sprake is van een overgang van onderneming zeer sterk met de feiten is verweven en
de Hoge Raad zich alleen bezighoudt met rechtsvragen, waarbij hij uitgaat van de fei-
ten die de lagere rechters hebben vastgesteld. De Hoge Raad moet echter wel nagaan
of de feitenrechter de juiste omstandigheden heeft gewogen bij de beoordeling van de
materiële werkingssfeer van artikel 7:662 lid 2 en 3 BW.

3 Kamerstukken II 1979/80, 15940, nr. 3, p. 4.
4 Zie anders: Beltzer 2008, p. 5, die stelt dat onderneming, overgang enwerknemer de kernbegrippen

zijn.
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3.2.2 Onderneming (economische eenheid)

Uit de materiële-werkingssfeerbepaling blijkt dat een onderneming een economi-
sche eenheid is, zijnde een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten
uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit. Artikel
7:662 lid 2 sub b BW is een codificatie van de verschillende relevante arresten van
het Hof van Justitie (zoals behandeld in het hoofdstuk over de richtlijn overgang van
onderneming) en bevat daarmee een ruim ondernemingsbegrip. Daarnaast bepaalt
artikel 7:662 lid 3 BW dat een vestiging of onderdeel van een onderneming of ves-
tiging wordt beschouwd als onderneming, waarmee artikel 1 lid 1 sub a richtlijn
overgang van onderneming is geïmplementeerd.

3.2.3 Overgang

Uit de materiële-werkingssfeerbepaling blijkt dat voor overgang sprake dient te zijn
van een overeenkomst, een fusie of een splitsing. Een aandelenfusie valt niet onder
artikel 7:662 lid 2 sub a BW. In het hoofdstuk over de richtlijn overgang van onder-
neming heb ik aan de hand van de jurisprudentie van het Hof van Justitie uiteengezet
dat het begrip overgang zeer ruim wordt geïnterpreteerd. In het arrest Steencen-
trale Bastings oordeelde het Hof ’s-Hertogenbosch dat ook uit de feitelijke gang van
zaken kan worden geconcludeerd dat er wilsovereenstemming bestaat over een
overgang van onderneming of dat besloten is dat de onderneming overgaat.5

3.2.4 Identiteitsbehoud

Lagere Nederlandse rechters hebben zich bij de vraag naar identiteitsbehoud met
name gefocust op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapitaalintensieve sector.6

In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming) zal ik
door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de andere landen
wordt omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

In het arrest Verbeek/Process House oordeelde de Hoge Raad dat het belang dat moet
worden gehecht aan het feit dat de voor en na de overgang verrichte activiteiten met
elkaar overeenkomen in die zaak op nihil moest worden gesteld omdat de verkrijger
voor de overgang al vergelijkbare activiteiten verrichtte.7 De Hoge Raad wil kennelijk
geen Spijkersfactor laten meewegen die uit de aard van de situatie geen verandering
kan ondergaan. De Hoge Raad oordeelde in het arrest Welkoop ’t Rijpje – onder
verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Justitie – dat het enkele feit dat er geen
overdracht van activa heeft plaatsgevonden niet de conclusie rechtvaardigt dat van

5 Hof ’s-Hertogenbosch 10 oktober 1990, NJ 1991, 635 (Steencentrale Bastings).
6 Zie recentelijk: Ktr. Utrecht 6 februari 2013, JAR 2013/84 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg

(Ordina & Atos).
7 HR 10 december 2004, NJ 2005, 106 m.nt. G.J.J. Heerma van Voss en JAR 2005/13 m.nt. R.M. Beltzer

(Verbeek/Process House).
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overgang van een onderneming geen sprake is.8 Beslissend is immers of de identiteit
van de onderneming of een onderdeel daarvan behouden is gebleven. Het behoud van
identiteit blijkt met name uit het daadwerkelijk voortzetten of hervatten van dezelfde
of soortgelijke activiteiten door de nieuwe ondernemer, waartoe alle Spijkersfactoren
relevant zijn.

In het kader van identiteitsbehoud is de uitspraak van het Hof Amsterdam inzake
zSolutions e.a. van belang.9 De werknemers waren in de jaren 1999 tot 2003 in dienst
getreden van IT Alignment Associates B.V. (hierna: ITAA) een ICT-bedrijf met twaalf
werknemers. ITAA was door IBM aangemerkt als “IBM Premier Business Partner”.
Deze certificering leidde tot naamsbekendheid, leverde inkoopvoordelen op en bood
ITAA de mogelijkheid bepaalde IBM-producten exclusief te verkopen. Begin 2010 is
ITAA over een mogelijke overname in onderhandeling getreden met i3 Groep, die
evenals ITAA in de ICT-branche opereerde en ook als IBM Business Partner was aan-
gemerkt. Deze onderhandelingen resulteerden met ingang van 31 mei 2010 in een
overname van 100% van de aandelen in ITAA door zSolutions B.V, een tot de i3 Groep
behorende groepsmaatschappij. Bij persbericht van mei 2010, brief van mei 2010 en
brief van 2 juni 2010 stelden ITAA en i3 Groep respectievelijk de buitenwereld, hun
relaties en hun werknemers van deze aandelenovername op de hoogte. De werk-
wijze van ITAA is in de daaropvolgende periode op die van i3 Groep afgestemd. In de
loop van 2010 liep de omzet van ITAA terug, waarna ITAA op 8 februari 2011 failliet
werd verklaard. Bij brieven van 14 februari 2011 zegde de benoemde curator de
arbeidsovereenkomsten tussen ITAA en de werknemers op. De werknemers stelden
vervolgens dat deze opzegging geen effect sorteerde, omdat zij op de voet van artikel
7:663 BW bij één van de tot de i3 Groep behorende vennootschappen in dienst
waren. De kantonrechter wees de vorderingen van de werknemers toe, waarna hoger
beroep werd ingesteld.

Het Hof Amsterdam stelde vast dat uit de berichtgeving van i3 Groep kon worden
afgeleid dat i3 Groep in 2010 in ieder geval het voornemen had ITAA over te nemen
in de zin van artikel 7:662 lid 2 sub a BW. In deze berichtgeving trad i3 Groep als
een eenheid naar buiten. Ook op grond van de feitelijke situatie, onder meer het feit
dat het personeel van ITAA na de aandelenovername werkzaamheden voor de i3
Groep was gaan verrichten, de werkwijze van ITAA na de aandelenovername vrijwel
onmiddellijk was geïntegreerd in die van de i3 Groep en de aandelenovername con-
sequenties had voor de klantenkring van de ITAA, ging de transactie verder dan de op
een aandelentransactie volgende integratie, waarvan volgens de i3 Groep sprake
was. Zowel de schriftelijke berichtgeving, als de feitelijke omstandigheden wezen
erop dat aan de Spijkercriteria was voldaan. Dat de i3 Groep niet of nauwelijks
materiële activa van de werkgever overnam deed daaraan niet af. Niet in geschil was
dat de ICT-branche naar zijn aard een arbeidsintensieve sector is. De economische
activiteit van ITAA werd na de aandelenovername op dezelfde voet voortgezet, met
dien verstande dat daarbij de naam van de i3 Groep werd gebruikt. Daarom was

8 HR 4 april 2014, JAR 2014/124 m.nt. R.M. Beltzer (Welkoop ’t Rijpje) r.o. 3.6.3.
9 Hof Amsterdam 8 november 2011, JAR 2012/9.
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sprake van een overgang van onderneming. Ook als daarvan geen sprake was, werd
de vordering toewijsbaar geacht nu de werknemers tevens stelden dat met de groep
een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen als gevolg van gewekt vertrouwen,
hetgeen inderdaad het geval was.10

Zodra in het kader van een aandelenovername sprake is van een overgang van een
economische eenheid die haar identiteit behoudt kan derhalve sprake zijn van over-
gang van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW, maar de enkele aandelen-
overdracht kan geen overgang van onderneming bewerkstelligen.

II. Behoud van de rechten van werknemers

3.3 Inleiding

3.3.1 Kernbepaling

In Nederland is in artikel 7:663 eerste zin BW de kern van de regeling van het behoud
van rechten en verplichtingen van werknemers bij overgang van onderneming neer-
gelegd. Het artikel bepaalt:

‘Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de
werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar
werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger.’

De belangrijkste begrippen van de Nederlandse kernbepaling zijn mijns inziens:
1. arbeidsovereenkomst met daar werkzame werknemer;
2. daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen en
3. overgang van werkgever op verkrijger.

3.4 Arbeidsovereenkomst met daar werkzame werknemer

3.4.1 Arbeidsovereenkomst en werknemer

De Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
bevat geen definitie van de begrippen arbeidsovereenkomst enwerknemer, het begrip
arbeidsbetrekking uit de richtlijn overgang van onderneming is niet geïmplementeerd.

Voor het begrip arbeidsovereenkomst moet worden teruggevallen op het algemene
artikel 7:610 lid 1 BW. Krachtens artikel 7:610 lid 1 BW is een arbeidsovereenkomst
de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de
andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er
moet derhalve sprake zijn van arbeid, loon, gedurende zekere tijd en een gezagsver-
houding. Een zieke werknemer (voor wie tweede spoor-reïntegratie was ingezet)
gaat op grond van overgang van onderneming mee over naar de verkrijger.11 Door de

10 Zie met betrekking tot de wilsvertrouwensleer uitgebreid: Zwemmer 2012a, p. 8-12.
11 Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2014, JAR 2014/101 (Benetra).

Arbeidsovereenkomst met daar werkzame werknemer 3.4.1
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formulering van artikel 7:663 BW en het feit dat de Nederlandse implementatiewet-
geving van de richtlijn overgang van onderneming is opgenomen in Titel 10 van Boek 7
BW is de bescherming bij overgang van onderneming in Nederland alleen van toe-
passing op werknemers met een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW.
In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming) zal ik
door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de andere landen
wordt omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

De uitzendkracht gaat niet op basis van artikel 7:663 BW mee over als de inlener –
zijnde de contractuele wederpartij van het uitzendbureau – overgaat, nu hij daar
geen arbeidsovereenkomst heeft.12 Slechts als het uitzendbureau in de zin van de
artikelen 7:662 e.v. BW overgaat, gaat de uitzendkracht met behoud van zijn rech-
ten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege mee over naar
de verkrijger.

Hetzelfde zou gelden voor de werknemer die (permanent) tewerkgesteld is bij een
tot een concern behorende vennootschap, maar juridisch een andere vennootschap
van dat concern als werkgever heeft: gaat de vennootschap waar hij permanent
tewerk is gesteld over, dan gaat de werknemer niet mee, nu zijn arbeidsovereen-
komst elders binnen het concern is gesitueerd. Deze casus lag ten grondslag aan de
zaak Albron.13 Het Hof van Justitie en het Hof Amsterdam richtten zich in die zaak
op het werkgeversbegrip. Het hof Amsterdam omzeilde de vraag of naar Nederlands
recht de niet-contractuele werkgever een arbeidsbetrekking kan overdragen. De
Hoge Raad beantwoordde deze vraag wel.14 Volgens de Hoge Raad blijkt uit de tot-
standkomingsgeschiedenis van artikel 1639bb (oud) en 7:663 BW niet dat de
Nederlandse wetgever iets anders voor ogen heeft gestaan dan de wens de richtlijn
overgang van onderneming van 1977 en 1998 getrouw om te zetten in het natio-
nale recht. Er kan volgens de Hoge Raad niet worden gezegd dat de wetsgeschiede-
nis van artikel 7:663 BW geen andere uitleg toelaat dan dat voorwaarde voor
toepasselijkheid van deze bepaling is dat de werknemer een arbeidsovereenkomst
heeft met de onderneming die overgaat. Anders gezegd: volgens de Hoge Raad is
voor toepasselijkheid van artikel 7:663 BW een arbeidsovereenkomst met de ver-
vreemder geen vereiste. Het feit dat de werknemer ten tijde van de overgang van de
onderneming waarbij hij feitelijk werkzaam was, niet bij die onderneming in dienst
was maar bij diens zustermaatschappij, staat volgens de Hoge Raad niet aan toe-
passelijkheid van artikel 7:663 BW in de weg. Uit de memorie van toelichting blijkt
dat de Nederlandse wetgever er uitdrukkelijk voor heeft gekozen de term arbeids-
overeenkomst te gebruiken, omdat de richtlijn overgang van onderneming welis-
waar spreekt van ‘arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding’15 om aan te kunnen
sluiten bij de verschillende wettelijke stelsels in de lidstaten, maar inhoudelijk zou

12 Vzngr. Utrecht 13 oktober 1998, JAR 1998/248.
13 HvJ EU 21 oktober 2010, JAR 2010/298 (Albron/FNV Bondgenoten).
14 HR 5 april 2013, NJ 2013, 389 m.nt. E. Verhulp en JAR 2013/125 m.nt. R.M. Beltzer (Albron/FNV

Bondgenoten), waarover uitgebreid: Beltzer & Zwemmer 2013, p. 5-19.
15 Inmiddels is in de richtlijn overgang van onderneming het begrip arbeidsverhouding vervangen

door arbeidsbetrekking.
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slechts één zaak zijn beoogd.16 De interpretatie van het begrip arbeidsovereenkomst in
arbeidsbetrekking lijkt mij daaromwel degelijk contra legem.

3.4.2 Verzetsrecht werknemer

In de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-
ming bepaalt artikel 7:663 eerste zin BW dat de rechten en verplichtingen die op het
moment van de overgang van onderneming voor de werkgever voortvloeien uit een
arbeidsovereenkomst en een daar werkzame werknemer van rechtswege overgaan op
de verkrijger. Dit betekent echter niet dat de werknemer verplicht mee overgaat, hij
kan de arbeidsovereenkomst met de vervreemder opzeggen of een beëindigingsover-
eenkomst met de vervreemder sluiten.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een werknemer die (ondubbelzinnig) weigert
over te gaan van rechtswege zijn arbeidsovereenkomst met de vervreemder verliest
op het moment van de overgang van onderneming.17 De Hoge Raad heeft overwogen
dat de werknemer niet de keuze heeft bij de vervreemder in dienst te blijven. De
eisen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) brengen mee dat het op de weg
van de werkgever ligt zijn werknemers voldoende te informeren omtrent hun rechts-
positie, de geldendewettelijke bepalingen en de in verbandmet de overgang te maken
keuzes.18 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de werknemer op de hoogte moet zijn
van het feit dat overgang van zijn arbeidsovereenkomst een mogelijkheid was, bij
gebreke waarvan niet gezegd kanworden dat de werknemer afstand heeft gedaan van
zijn recht over te gaan en geacht wordt automatisch naar de verkrijger te zijn over-
gegaan.

In de Nederlandse literatuur is enkele malen gepleit voor meer werknemersbescher-
ming op dit punt.19 Gesuggereerd is dat – gelet op de informatieplicht die op de werk-
gever rust – de weigerachtige werknemer geïnformeerd zou moeten worden over de
lacune in de ontslagbescherming bij overgang van onderneming.20 Uitsluitend als de
weigerachtige werknemer volledig en juist is geïnformeerd en hij tijdig de gelegenheid
heeft gehad een weloverwogen beslissing over de voortzetting van zijn arbeidsover-
eenkomst te nemen, kan met deze werknemer een beëindigingsovereenkomst wor-
den gesloten waardoor de arbeidsovereenkomst met de vervreemder eindigt en niet
wordt voortgezet bij de verkrijger. Sluiten partijen geen beëindigingsovereenkomst,
dan blijft de weigerachtige werknemer in dienst van de vervreemder en zal de ver-
vreemder beëindiging van de arbeidsovereenkomst moeten bewerkstelligen, hetzij
door opzegging, hetzij door ontbinding.

16 Kamerstukken II 1979/80, 15940, nr. 3, p. 6.
17 HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 240 m.nt. P.A. Stein (De Waterlijn) en HR 26 mei 2000, NJ 2000, 566

m.nt. P.A. Stein en JAR 2000/152 m.nt. R.M. Beltzer (Veenendaal/Van Vuuren).
18 HR 26 oktober 2007, NJ 2008, 504 m.nt. E. Verhulp en JAR 2007/285 m.nt. R.M. Beltzer (Rabobank)

en HR 26 juni 2009, NJ 2011, 154 m.nt. E. Verhulp en JAR 2009/183 m.nt. E. Knipschild (Bos/Pax).
19 van Tongeren 1996, p. 8-10, Beltzer & Holtzer 2001, p. 311, Beltzer 2008, p. 80-85, Beltzer 2009a,

p. 5 en van Kranenburg-Hanspians & Avci 2011, p. 14-18.
20 van Kranenburg-Hanspians & Avci 2011, p. 18.
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3.4.3 Toerekening werknemer

Wat gebeurt er als er slechts een onderdeel van een onderneming overgaat of als er
uit een groep ondernemingen slechts één onderneming overgaat? Op dat moment
ontstaat de vraag aan welk onderdeel van een onderneming of welke onderneming
de werknemer moet worden toegerekend. In artikel 7:663 eerste zin BW zijn de woor-
den ‘een daar werkzame werknemer’ opgenomen. Over deze woorden in combinatie
met de overgang van een onderdeel van een onderneming wordt in Nederland gere-
geld geprocedeerd.

In het arrest Memedovic/Asito heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of
een geschorste werkneemster ‘werkzaam’was bij het over te dragen onderdeel van de
onderneming.21 In deze zaak was Memedovic in april 1989 voor onbepaalde tijd als
schoonmaakster in dienst van Asito Rotterdam Rijnmond B.V. (hierna: Asito) gekomen.
Op de arbeidsovereenkomst was de cao voor het schoonmaakbedrijf van toepassing.
Artikel 46 lid 3 van deze cao bepaalde (voor zover van belang):

‘Het schoonmaak- respectievelijk glazenwassersbedrijf dat het project verwerft is verplicht 100% van
het aantal werknemers dat overeenkomstig lid 2 werkzaam is op het project, een arbeidsovereenkomst
aan te bieden rekening houdend met onderstaande bepaling.

Onder werknemers in dit artikel wordt verstaan werknemers die op de datum van de contractswisse-
ling tenminste 1 jaar op het desbetreffende project werkzaam zijn.’

Na eerst elders werkzaam te zijn geweest werkte Memedovic vervolgens gedurende
ongeveer zeven jaar op het bureau van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, welk
werk deel uitmaakte van het project ‘Politie Rotterdam Rijnmond’ (hierna: het pro-
ject). Op 17 maart 2000 schorste Asito Memedovic naar aanleiding van klachten van
de opdrachtgever over discriminerende opmerkingen. Memedovic werd de toegang
tot alle politiebureaus om die reden ontzegd. Op 18 maart 2000 meldde Memedovic
zich ziek. Op verzoek van Asito werd vervolgens de arbeidsovereenkomst met Meme-
dovic met ingang van 1 juni 2001 voorwaardelijk ontbonden. Per 1 januari 2001 werd
het project door schoonmaakbedrijf City Service B.V. (hierna: City Service) overgeno-
men. Asito stelde vervolgens dat Memedovic conform artikel 46 lid 3 van de cao met
de anderewerknemers van het project mee over was gegaan naar City Service, hetgeen
Memedovic betwistte. In dat kader vorderde Memedovic van Asito betaling van haar
salaris vanaf 1 januari 2001. De kantonrechter oordeelde dat Memedovic in dienst was
gebleven bij Asito en veroordeelde Asito tot betaling van salaris. Het hof vernietigde
het vonnis van de kantonrechter en wees de vorderingen van Memedovic alsnog af.
Van het arrest van het hof stelde Memedovic beroep in cassatie in.

21 HR 11 februari 2005, NJ 2011, 153 m.nt. E. Verhulp en JAR 2005/67 m.nt. R.M. Beltzer en E. Verhulp
(Memedovic/Asito).
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De Hoge Raad heeft geoordeeld:

‘In een geval als het onderhavige, waarin niet een gehele onderneming wordt overgedragen maar
slechts een deel daarvan (het project), rijst de vraag, welke werknemers bij het betrokken deel van de
onderneming werkzaam zijn in de zin van art. 7:663. Omdat volgens de arresten van het HvJEG (…)
(Botzen) (…) (Schmidt) (…) voor de toerekening van een werknemer aan het over te dragen onderdeel
van de onderneming de band tussen de betrokken werknemer en het over te dragen onderdeel van de
onderneming beslissend is, is die toerekening niet langer gerechtvaardigd indien de band is verbroken,
doordat de betrokken werknemer (om andere redenen dan met het oog op de overdracht van het
desbetreffende bedrijfsonderdeel) is geschorst (en daarmee van het project is gehaald) zonder dat enig
uitzicht op terugkeer in diens oude functie bestaat. De betrokken werknemer heeft dan – in de ter-
minologie van art. 7:663 BW – niet langer als bij het desbetreffende bedrijfsonderdeel werkzaam te gelden,
niet omdat hij is verhinderd zijn werkzaamheden bij dat bedrijfsonderdeel feitelijk te verrichten, maar
omdat die verhindering niet van in beginsel tijdelijke aard is. Hierbij zij aangetekend dat aan de feitelijke
status van de betrokkenwerknemer – hij is blijvend van het project gehaald – in dit verband meer gewicht
toekomt dan aan diens formele status.’

De Hoge Raad heeft – onder verwijzing naar (onder andere) het Botzen-arrest22 – het
oordeel over de toerekening van de werknemer gebaseerd op de band tussen de
betrokken werknemer en het over te dragen onderdeel. Deze band werd verbroken
geacht omdat de betrokken werknemer was geschorst, waardoor de werknemer niet
langer als ‘een daar werkzame werknemer’ in de zin van artikel 7:663 BW konworden
beschouwd.

Verhulp heeft in zijn noot bij het arrest Memedovic/Asito verwezen naar een uit-
spraak van het Hof te Amsterdam in de zaak Bulut/Hollandia, waarin werd geoor-
deeld dat het stellen van de eis dat de werknemer ten tijde van de overgang van
onderneming tevens feitelijk in de onderneming werkzaam is de door de richtlijn
overgang van onderneming beoogde bescherming te zeer zou inperken.23 Het Hof
achtte het enkele bestaan van een arbeidsovereenkomst voldoende voor bescher-
ming uit hoofde van artikel 7:663 BW. Verhulp heeft zich in dat kader afgevraagd
wat de verhouding is tussen de uitspraak in de zaak Bulut/Hollandia en het arrest
Memedovic/Asito, waarin werd geoordeeld dat Memedovic niet kon worden gezien
als werknemer in de zin van artikel 7:663 BW nu zeker was dat zij nooit zou terug-
keren op het betreffende, overgedragen project. Verhulp heeft zich afgevraagd in
hoeverre een inhoudelijke toetsing aan de orde is bij het antwoord op de vraag of een
werknemer daadwerkelijk niet meer behoort bij de onderneming, nu een terugkeer –
althans volgens de werkgever – onwaarschijnlijk is. Volgens Verhulp was de uitspraak
in de zaak Bulut/Hollandia geheel in overeenstemming met het recht.

Zou een arbeidsongeschikte werknemer die werkzaam is bij een onderdeel van een
onderneming slechter af kunnen zijn wanneer niet de gehele onderneming, maar
slechts het onderdeel wordt overgedragen in de zin van artikel 7:662 e.v. BW? De

22 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 m.nt. P.A. Stein (Botzen).
23 Hof Amsterdam 22 februari 2007, JAR 2007/105 m.nt. E. Verhulp (Bulut/Hollandia).
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kantonrechters te Breda24 en Amsterdam25 beantwoordden deze vraag met een res-
pectievelijk ‘nee, tenzij’ en ‘ja’. De kantonrechters baseerden hun uitspraak op voor-
noemde zaak Memedovic/Asito.

De kantonrechter te Breda oordeelde dat, voor zover was beoogd een parallel te trek-
ken met het Memedovic-arrest, ten aanzien van de arbeidsongeschikte werknemer
niet gezegd kon worden dat hij niet meer als werknemer in de zin van artikel 7:663
BW mocht worden beschouwd. De kantonrechter was van oordeel dat het stellen van
de eis dat eenwerknemer ten tijde van de overgang feitelijk in de onderneming werk-
zaam is, de door de richtlijn overgang van onderneming beoogde bescherming te zeer
zou inperken. Vervolgens heeft de kantonrechter overwogen dat ‘anders dan in de
situatie die bij de Hoge Raad voorlag, in het onderhavige geval niet vast staat dat
Heije (IHB: de arbeidsongeschikte werknemer) nooit meer zou kunnen terugkeren op
de overgedragen transportafdelingen’. Hiermee leek de kantonrechter te suggereren
dat als vast zou staan dat de arbeidsongeschikte werknemer nooit meer zou kunnen
terugkeren op de overgedragen afdelingen deze werknemer geen bescherming op
grond van de richtlijn overgang van onderneming zou toekomen.

De kantonrechter te Amsterdam oordeelde dat de lijn zoals uitgezet in het Meme-
dovic-arrest kon worden doorgetrokken tot arbeidsongeschiktheid. De kantonrech-
ter achtte de band met het project verbrokenwanneer de arbeidsongeschiktheid ‘van
dien aard is’ dat de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid niet meer werkzaam
is op het betrokken project. De kantonrechter vond dit alleszins redelijk ‘omdat daar-
mee wordt bereikt dat de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid niet voor rekening
komen van de werkgever, die op generlei wijze verantwoordelijk kan worden gesteld
voor het ontstaanvandie arbeidsongeschiktheid, noch voordewijzewaaropde re-inte-
gratie is aangepakt en uitgevoerd’. Hiermee wordt niet alleen de arbeidsongeschikt-
heid van dewerknemer,maar ook dewijzewaarop deze is ontstaan en dewijzewaarop
de re-integratiewordt aangepakt enuitgevoerd betrokkenbij het antwoord opde vraag
of een werknemer werkzaam is bij het overgedragen onderdeel van de onderneming.

Het is mijns inziens maar zeer de vraag of de Hoge Raad in het Memedovic-arrest het
Botzen-arrest juist heeft geïnterpreteerd.26 In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking mate-
riële recht overgang van onderneming) zal ik door middel van een rechtsvergelijking
onderzoeken hoe hiermee in de andere landen wordt omgegaan en of naar aanleiding
daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

24 Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Heije/Wiba &
Benetra), waarvan hoger beroep Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2014, JAR 2014/101 (Benetra).

25 Vzngr. Ktr. Amsterdam 12 oktober 2011, JAR 2011/283 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Worp/
Vitam & Albron).

26 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 m.nt. P.A. Stein (Botzen).
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3.5 Daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen

3.5.1 Voortvloeiend uit arbeidsovereenkomst

Krachtens artikel 7:663 BW gaan door de overgang van onderneming de rechten en
verplichtingen die op het tijdstip van de overgang ‘voortvloeien uit een arbeidsover-
eenkomst’ tussenwerkgever enwerknemer van rechtswege over op de verkrijger, het-
geen ruim moet worden geïnterpreteerd. Op het moment van de overgang treedt de
verkrijger in alle schriftelijke en mondelinge verplichtingen, waarbij opeisbaarheid
geen vereiste is.27 Uiteraard moeten mondelinge verplichtingen bij betwisting wel
bewezenworden.

Aansprakelijkheid van de vervreemder gerezen uit of in verband met de arbeidsover-
eenkomst gaat op de verkrijger over. Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs met
betrekking tot een aan de vervreemder krachtens artikel 7:629 lid 11 BW opgelegde
loonsanctie geoordeeld dat deze loonsanctie voor rekening van de verkrijger diende
te komen, nu dit zou samenhangen met de manier waarop door ‘de werkgever’ vorm
was gegeven aan de re-integratieverplichtingen.28

In Nederland moet rekening worden gehouden met de bij de vervreemder opge-
bouwde anciënniteit bij de berekening van de billijke vergoeding bij ontbinding van
de arbeidsovereenkomst (artikel 7:685 lid 8 BW). Met ingang van 1 juli 2015 zal artikel
7:685 BW in de huidige vorm komen te vervallen. Vanaf die datum heeft krachtens
artikel 7:673 BW te gelden dat de werkgever aan de werknemer een transitiever-
goeding verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft
geduurd en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, op verzoek van
de werkgever is ontbonden of na een einde van rechtswege niet is voortgezet. Vol-
gens de Memorie van Toelichting gaan bij overgang van onderneming de rechten en
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst over van vervreemder op verkrijger en
dus ook de reeds opgebouwde rechten op een transitievergoeding.29

In de Beleidsregels ontslagtaak UWV is met betrekking tot de toepassing van het
afspiegelingsbeginsel bij overgang van onderneming bepaald dat de opgebouwde
dienstjaren bij de vervreemder voor de werknemer behouden blijven en meetellen
voor de bepaling van de duur van het dienstverband bij de verkrijger, bijvoorbeeld
bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel.30 De Beleidsregels ontslagtaak UWV
stellen vast dat in de uitvoeringspraktijk wel het standpunt wordt ingenomen dat
de werknemers van de vervreemder niet zonder meer de dupe mogen worden van
de overname. Voor het UWV is het tijdstip van de aanvragen en wie de aanvragen

27 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 900 (Abels).
28 Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2014, JAR 2014/101 (Benetra), zo ook Hof Leeuwarden 28 augustus

2012, JAR 2012/259 (Comfident).
29 MvT 33 818, nr. 3, p. 39 en 112.
30 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-8.
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indient van belang. Als de vervreemder aanvraagt (voor de overgang) dan geldt
de bedrijfsvestiging van de vervreemder als uitgangspunt, ook als duidelijk is dat
er wordt overgenomen. Het onderliggende motief is dan, dat als een zwak bedrijf
wordt overgenomen, het onredelijk kan zijn dat werknemers van de sterkere ver-
krijger op grond van het afspiegelingsbeginsel zouden moeten wijken ten voordele
van de werknemers van de zwakkere vervreemder. Vraagt de verkrijger aan (dus na
de overgang), dan geldt deze bedrijfsvestiging als uitgangspunt en biedt artikel 4:1
Ontslagbesluit volgens de Beleidsregels ontslagtaak UWV geen juridische basis om
een onderscheid te maken tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ werknemers.31 Met ingang van
1 juli 2015 zal krachtens artikel 7:671a lid 1 jo. 7:669 lid 3 onderdeel a BW de werk-
gever bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen voor de opzegging toestem-
ming van het UWVmoeten hebben. Voormelde Beleidsregels Ontslagtaak UWV zullen
(in gewijzigde vorm) relevant blijven voor bedrijfseconomische ontslagen.

In het arrest Ibes/Atmos heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de tekst en geschiede-
nis van artikel 7:662 e.v. BW tot de conclusie leiden dat alle rechten en verplichtin-
gen uit een arbeidsovereenkomst overgaan, inclusief het concurrentiebeding.32 Een
concurrentiebeding kan na de overgang alsnog zijn rechtskracht verliezen als de
arbeidsovereenkomst een ingrijpende wijziging ondergaat met het gevolg dat het
concurrentiebeding zwaarder gaat drukken dan voorheen.33 Deze jurisprudentiële
regel is nader uitgewerkt in het arrest AVM/Spaan34, waarin de Hoge Raad heeft
geoordeeld dat bij het toetsen of een concurrentiebeding – al dan niet gedeeltelijk –

geldig is na een functiewijziging allereerst moet worden beoordeeld of sprake is van
een ingrijpende functiewijziging. Indien zulks het geval is dient gemotiveerd te
worden beoordeeld of die ingrijpende functiewijziging meebrengt dat het concur-
rentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Daarbij zal betekenis mogen
worden gehecht aan de mate waarin de wijziging van de arbeidsverhouding rede-
lijkerwijs was te voorzien voor de werknemer toen deze het beding aanvaardde.
Bij de beoordeling of het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken zal moeten
worden onderzocht of de functiewijziging na een eventuele beëindiging van de
arbeidsovereenkomst bij handhaving van het concurrentiebeding een belemmering
voor de werknemer zal vormen om een nieuwe, gelijkwaardige werkkring te vinden.
Na een overgang van onderneming zou sprake kunnen zijn van een ingrijpende
functiewijziging waardoor het concurrentiebeding zwaarder gaat drukken, waardoor
het concurrentiebeding niet langer – al dan niet gedeeltelijk – geldig is. Het Hof te
Leeuwarden matigde in de NACAP-zaak vanwege de onduidelijkheid over de over-
gangen van onderneming en de naamswijzigingen en daarmee over het al dan niet
nog geldig zijn van de concurrentiebedingen, de door de werknemers wegens schen-
ding van het concurrentiebeding verbeurde boetes.35

31 Zie hierover ook: Beltzer 2008, p. 101, Harenberg 2000, p. 17-21 en Verburg 2010, p. 112.
32 HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 235 m.nt. P.A. Stein (Ibes/Atmos).
33 HR 9 maart 1979, NJ 1979, 467 m.nt. P.A. Stein (Brabant/Van Uffelen).
34 HR 5 januari 2007, NJ 2008, 502 en JAR 2007/38 m.nt. E. Knipschild (AVM/Spaan).
35 Hof Leeuwarden 13 november 2012, JAR 2013/31 (NACAP), waarover uitgebreid: Veerman 2013,

p. 130-133.
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Bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden kunnen worden gedefinieerd als arbeids-
voorwaarden die direct gekoppeld zijn aan een kenmerkendheid van de werkgever,
waardoor de arbeidsvoorwaarden als uniek zijn te beschouwen.36 Voorbeelden van
bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden zijn de personeelskorting op eigen producten,
een personeelsoptieregeling of winstdelingsregelingen. Uitgangspunt bij bedrijfsge-
bonden arbeidsvoorwaarden is dat deze arbeidsvoorwaarden bij overgang van onder-
neming mee overgaan. Vervolgens ontstaat dan het probleem dat de verkrijger deze
bedrijfsgebondenarbeidsvoorwaarden niet kan nakomen of alleen tegen hogere kos-
ten. Uit de rechtspraak blijkt dat pas als het naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is (ex artikel 6:248 lid 2 BW) dat een werknemer met
een beroep op artikel 7:663 BW verlangt dat alle door de vervreemder gehanteerde
arbeidsvoorwaarden onverkort worden gehandhaafd, zal kunnen worden toegeko-
men aan compensatie van het verlies van de aanspraken, door middel van andere
gelijkwaardige aanspraken of door middel van een redelijke vergoeding (in die ver-
houding).37

3.5.2 Wijziging

In Nederland geldt dat zodra de onderneming is overgedragen de arbeidsverhou-
ding ten opzichte van de verkrijger kan worden gewijzigd binnen dezelfde grenzen
als ten opzichte van de vervreemder mogelijk was geweest. Vooropgesteld moet
worden dat de overgang van onderneming niet de enige reden voor wijziging van de
arbeidsvoorwaarden mag zijn. Wijziging kan slechts plaatsvinden met instemming
van de werknemer, welke instemming niet te snel mag worden aangenomen.38 Stemt
de werknemer niet met het wijzigingsvoorstel in, dan zijn naar Nederlands recht
de artikelen 7:613 BW (het eenzijdig wijzigingsbeding) en 7:611 BW (goed werkge-
ver- en werknemerschap) en 6:248 BW (redelijkheid en billijkheid) relevant.39 De
verhouding tussen de artikelen 7:613 BW, 7:611 BW en 6:248 BW is afhankelijk van
de vraag of sprake is van respectievelijk een wijziging van een collectieve regeling
met eenzijdig wijzigingsbeding, een wijziging van individuele arbeidsvoorwaarden
of eenwijziging van een collectieve regeling zonder eenzijdig wijzigingsbeding.

Van Slooten heeft zich afgevraagd waarom eto-redenen wel tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst kunnen leiden, maar niet tot een veelal minder verstrekkende
wijziging van arbeidsvoorwaarden.40 Van Slooten heeft verdedigd dat bij een wij-
ziging in verband met de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden – waaraan bij de
verkrijger veelal behoefte zal bestaan als hij een nieuwe onderneming aan zijn

36 Heutink & Jellinghaus 2009, p. 19.
37 Vzngr. ’s-Hertogenbosch 5 maart 2007, JAR 2007/83 m.nt. E. Verhulp en R.M. Beltzer (Astron), Hof

’s-Hertogenbosch 17 juli 2007, JAR 2007/211 m.nt. R.M. Beltzer (Astron) en Ktr. Amsterdam
10 november 2008, JAR 2008/302 (Arends e.a./RR Donnelly Document Solutions).

38 HR 28 mei 1999, NJ 1999, 509 en JAR 1999/131 (Steuten/Kuypers).
39 Artikel 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden) laat ik hier buiten beschouwing, omdat dit

artikel bij de wijziging van arbeidsvoorwaarden geen grote rol speelt.
40 van Slooten 2000, p. 15.
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bestaande onderneming toevoegt – de grond voor de wijziging dan een organisato-
rische is en niet de overgang op zich. Volgens Van Slooten pleiten artikel 4 lid 2 van de
richtlijn overgang van onderneming en de Nederlandse implementatiewetgeving ook
voor die stelling, nu deze artikelen zien op de situatie dat ‘de overgang van onder-
neming een wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer tot
gevolg heeft (…)’. Indien de arbeidsovereenkomst deswegewordt verbroken, dan geldt
zij als verbroken wegens een reden welke voor rekening van de werkgever komt.
Uit het bestaan van deze bepaling blijkt volgens Van Slooten allereerst dat ook de
richtlijn overgang van onderneming en de Nederlandse wetgever hebben onderkend
dat een overgang van onderneming wijziging van arbeidsvoorwaarden ten gevolg kan
hebben,maar er zal niet snel sprake zijn van eenwijziging die gelegen is in de overgang
op zich en zeker niet wanneer die wijziging onvermijdelijk is.

Van Slooten krijgt ter zake bijval van Beltzer, die zich kan vinden in de conclusie dat de
overgang van onderneming op zichzelf niet de enige redenmag zijn voor wijziging van
de arbeidsvoorwaarden, tenzij sprake is van eto-redenen.41 Heutink en Jellinghaus zijn
van mening dat van de eto-redenen alleen de (bedrijfs)economische en dan in com-
binatie met aanvullende argumenten, kan leiden tot het uiteindelijk niet overnemen
van de betreffende arbeidsvoorwaarde.42 De technische en organisatorische redenen
zijn in dit verband volgens hen niet van belang. Heutink en Jellinghaus stellen dat,
indien de Europese wetgever van oordeel was geweest dat eto-redenen een recht-
vaardiging zouden zijn om arbeidsvoorwaarden op het moment van de overgang te
kunnenwijzigen, dat het dan voor de hand had gelegen dat dit in de richtlijn overgang
van onderneming was opgenomen. Het binnenhalen van de eto-redenen bij de
wijziging van de arbeidsovereenkomst wegens overgang van onderneming achten
zij dan ook rechtens onjuist.43 De kantonrechter te Zwolle is van mening dat eto-rede-
nen geen grondslag voor wijzigingen ten tijde van de overgang van onderneming
kunnen vormen, omdat dit zou inhouden dat de verkrijger het recht zou hebben alle
haar (vanwege economische, technische of organisatorische redenen) onwelgevallige
arbeidsvoorwaarden van het overgenomen personeel te wijzigen.44

Mijns inziens is het maar zeer de vraag of met het aannemen van een wijzigingsmo-
gelijkheidwegens eto-redenen bij overgang van onderneming het beoogdedoel (zijnde
het eenvoudiger wijzigen van arbeidsvoorwaarden bij overgang van onderneming)
wordt bereikt, nu ook in dat geval de gewenste wijziging slechts kan plaatsvinden met
instemming van de werknemer, bij gebreke waarvan getoetst moet worden aan de
artikelen 7:613 BW (het eenzijdig wijzigingsbeding) en 7:611 BW (goed werkgever- en
werknemerschap) en 6:248 BW (redelijkheid en billijkheid). In hoofdstuk 6 (Rechts-
vergelijking materiële recht overgang van onderneming) zal ik door middel van een
rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de andere landen wordt omgegaan en
of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

41 Beltzer 2007, p. 68 en Beltzer 2008, p. 167.
42 Heutink & Jellinghaus 2009, p. 20.
43 Zo ook Verburg 2010, p. 116.
44 Ktr. Zwolle 16 maart 2009, LJN: BH8942.
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3.6 Overgang op verkrijger

3.6.1 Overgang van werkgever op verkrijger

De Nederlandse implementatiewetgeving gebruikt voor het begrip ‘vervreemder’ het
woord ‘werkgever’, terwijl wel het begrip ‘verkrijger’wordt gebruikt. Dit kan leiden tot
verwarring, aangezien het begrip vervreemder niet gelijk is aan het civiele werkge-
versbegrip. Deze onduidelijkheid heeft geleid tot de zaak Albron/FNV Bondgenoten.45

In de zaak Albron was de heer Roest in dienst bij Heineken Nederlands Beheer B.V.,
maar permanent tewerkgesteld bij Heineken Nederland B.V. Vervolgens zijn de werk-
zaamheden van Heineken Nederland B.V. uitbesteed aan Albron Catering B.V. en het
was de vraag of de heer Roest uit hoofde van overgang van onderneming van rechts-
wege was overgegaan naar Albron Catering B.V. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld
dat bij de overgang van onderneming van een tot een concern behorende onderne-
ming naar een onderneming buiten dat concern, ook de tot het concern behorende
onderneming waarbij de werknemers permanent zijn tewerkgesteld (zonder door een
arbeidsovereenkomst aan die onderneming te zijn gebonden) als een vervreemder in
de zin van de richtlijn overgang van onderneming kan worden beschouwd, hoewel
er binnen dat concern een onderneming bestaat waaraan de betrokken werknemers
wel door een dergelijke arbeidsovereenkomst zijn gebonden.

Het Hof Amsterdam oordeelde dat uitgangspunt is dat de uitbesteding van de cate-
ringactiviteiten van Heineken Nederland B.V. naar Albron Catering B.V. als een over-
gang van onderneming in de zin van de richtlijn moest worden aangemerkt.46 Het hof
Amsterdam oordeelde:

‘Het hof overweegt allereerst dat de bewoordingen van art. 7:663 BWgeen rechtstreeks uitsluitsel geven
over de vraag hoe het daar gebezigde begrip werkgever moet worden geduid in een geval dat hier aan
de orde is. (…) Naar het oordeel van het hof bieden de bewoordingen van de onderhavige wetsbepaling
in elk geval ruimte voor een dergelijk meervoudig werkgeversbegrip. Daaraan doet niet af dat art. 7:663
BW spreekt over de overgang van rechten en verplichtingen die op het tijdstip van de overgang voort-
vloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer. Gelet op het
hiervoor geformuleerde uitgangspunt inzake de bedoeling die bij de wetgever bij de implementatiewet
geacht moet worden te hebben voorgezeten vormen enkel de gecursiveerde woorden onvoldoende
grond voor de veronderstelling dat de wetgever zou hebben beoogd de richtlijn niet ten volle te imple-
menteren. Dit klemt temeer, nu uit de wetsgeschiedenis geen enkele aanwijzing in die richting valt te
putten. Albron heeft ter ondersteuning van haar standpunt gewezen op een passage in de Memorie van
Toelichting waaruit naar voren komt dat de regering het niet nodig heeft gevonden om in de wet naast
het begrip arbeidsovereenkomst het begrip arbeidsverhouding of arbeidsbetrekking, waarop de richtlijn
ook betrekking had, op te nemen. Dat kan Albron echter niet baten, reeds omdat het in de zaak die
thans aan de orde is gaat om bescherming van de rechten van werknemers uit hoofde van arbeids-
overeenkomsten. Vervolgens moet worden beoordeeld of de wetsystematiek van titel 10 van boek 7 BW

45 HvJ EU 21 oktober 2010, JAR 2010/298 (Albron/FNV Bondgenoten), waarover uitgebreid: Zwemmer
2010, Zwemmer 2011, p. 16-20, Knipschild & van Fenema 2011, p. 3-9 Bouwens & Witteveen 2011,
p. 10-15 en Beltzer & Haanappel 2011, p. 57-77.

46 Hof Amsterdam 25 oktober 2011, NJ 2012, 163 en JAR 2011/292 m.nt. A.P.P. Witteveen (Albron/FNV
Bondgenoten).
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in brede zin zich tegen richtlijnconforme interpretatie verzet. Volgens Albron is dit het geval omdat het
door het Hof van Justitie EU geïntroduceerde begrip niet-contractuele werkgever zich niet verdraagt
met het werkgeversbegrip dat elders in de Nederlandse wetgeving wordt gebruikt, zoals, afgezien van
de toepassing in titel 10 van boek 7 BW, in de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag. Het hof volgt Albron hierin niet, omdat aan de uitleg van de richtlijn door
het Hof van Justitie EU een dergelijke vergaande werking niet mag worden toegekend. Deze uitleg
heeft immers slechts betrekking op de wijze waarop de richtlijn in verband met de hier aan de orde
zijnde rechtsvraag – die zich beperkt tot de uitleg en toepassing van uitsluitend art. 7:663 BW in een
geval als het onderhavige – moet worden verstaan.’

Het Hof Amsterdam richt zich – evenals het Hof van Justitie – op het werkgeversbe-
grip. Het Hof Amsterdam is van mening dat onder het begrip werkgever van artikel
7:663 BW ook de niet-contractuele werkgever kan worden verstaan. Inmiddels heeft
de Hoge Raad geoordeeld datmoet worden aangenomen dat de Nederlandsewetgever
met het begrip ‘werkgever’ hetzelfde heeft bedoeld als is bedoeld met het begrip
‘vervreemder’ in de richtlijn.47

Anders dan het werknemersbegrip blijkt uit de memorie van toelichting niet dat de
Nederlandse wetgever er uitdrukkelijk voor heeft gekozen het begrip werkgever te
gebruiken, waardoor de interpretatie van het begrip werkgever in vervreemder op het
eerste gezicht niet contra legem lijkt.

3.6.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 7:663 tweede zin BW bepaalt dat de vervreemder nog gedurende een jaar na
de overgang naast dewerkgever hoofdelijk verbonden is voor de nakoming van de ver-
plichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór het tijdstip van over-
gang van onderneming. De aansprakelijkheid van de vervreemder is daarmee beperkt
tot het tijdvak van een jaar en ziet alleen op verplichtingen die zijn ontstaan vóór het
tijdstip van overgang van onderneming.48 Ten aanzien van vorderingen jegens de
vervreemder kan de werknemer gedurende een jaar kiezen of hij de vervreemder of
de verkrijger wil aanspreken. Na het tijdvak van een jaar kan de werknemer alleen
de verkrijger aanspreken. De hoofdelijke aansprakelijkheid is opgenomen teneinde de
werknemer te beschermen, waarbij de belangen van vervreemder worden meege-
wogen door de hoofdelijke aansprakelijk te beperken tot het tijdvak van een jaar.

Deze bepaling beoogt geen inbreuk te maken op de rechtsverhouding tussen de
vervreemder en de verkrijger, welke in het bijzonder wordt beheerst door artikel
6:10 en 6:12 BW. In artikel 6:10 BW is bepaald dat hoofdelijke schuldenaren ieder
voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat ver-
plicht in de schuld en in de kosten bij te dragen. In artikel 6:12 BW is bepaald dat als
een hoofdelijke schuldenaar aan de schuldeiser meer betaalt dan het gedeelte dat
hem aangaat, hij voor dat gedeelte gesubrogeerd wordt in rechten van de schuldeiser
jegens de medeschuldenaren tot ten hoogste het bedrag dat die medeschuldenaren

47 HR 5 april 2013, NJ 2013, 389 m.nt. E. Verhulp en JAR 2013/125 m.nt. R.M. Beltzer (Albron/FNV
Bondgenoten).

48 Beltzer 2010a, p. 160.
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elk aangaat. De verkrijger die aan dewerknemer een voor de overgang ontstane schuld
heeft betaald kan de vervreemder aanspreken tot terugbetaling daarvan, ongeacht of
de termijn van een jaar is verstreken. Ondanks het voorgaande blijft het hoe dan ook
belangrijk om tussen vervreemder en verkrijger afspraken te maken over ten tijde van
de overgang bestaande schulden.

3.7 Collectieve arbeidsovereenkomsten

3.7.1 Algemeen

Voor een goed begrip van deze paragraaf is enige uitleg van enkele algemene
Nederlandse cao-regels onontbeerlijk. Artikel 1 lid 1 Wet Cao bepaalt dat onder een
cao wordt verstaan de overeenkomst, aangegaan door een of meer werkgevers of
een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers en een
of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, waarbij
voornamelijk of uitsluitend arbeidsvoorwaarden worden geregeld die bij arbeids-
overeenkomsten in acht moeten worden genomen. Aan werkgeverszijde kunnen der-
halve een of meer individuele werkgevers een cao aangaan (hetgeen leidt tot een
ondernemingscao) of een of meer verenigingen van werkgevers (hetgeen leidt tot een
sector- of bedrijfstak cao). Aan werknemerszijde moeten altijd een of meer verenigin-
gen van werknemers als partij optreden.

Artikel 9 lid 1 Wet Cao bevat twee voorwaarden waaraan voldaan moet zijn willen
een individuele werkgever en werknemer aan een cao gebonden zijn:
– werkgever en werknemer zijn beiden aan de cao gebonden, dat wil zeggen dat zij

beiden lid zijn of worden van een vereniging die partij is bij de cao en
– werkgever en werknemer zijn beiden bij de cao betrokken, dat wil zeggen dat zij

onder de werkingssfeer van de cao vallen. Welke die werkingssfeer is moet uit de
cao zelf worden opgemaakt.

Een ongebonden werknemer is de werknemer die geen lid is van een contracterende
vakorganisatie. De ongebonden werknemer kan geen lid zijn van enige vakorgani-
satie (de niet-georganiseerde werknemer) of lid zijn van een vakorganisatie die geen
contractspartij is bij de cao waarbij de werknemer naar de inhoud is betrokken (de
anders-georganiseerde werknemer).

Cao’s kennen normatieve, obligatoire en diagonale cao-bepalingen. Normatieve cao-
bepalingen zijn de (collectieve) arbeidsvoorwaarden die bedoeld zijn om onderdeel
uit te gaan maken van de (individuele) arbeidsovereenkomsten, zoals loon, arbeids-
tijden envakantiedagen.49Obligatoire cao-bepalingenhebbenbetrekkingopdie afspra-
ken die cao partijen onderling hebben gemaakt en die alleen tussen hen van kracht zijn.
Diagonale cao-bepalingenbetreffendiebepalingendie rechtenofplichtenopleggenaan
de leden van een van de cao-partijen (vaak een plicht voor de individuele werkgevers)

49 Loonstra & Zondag 2010, p. 660.
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ten opzichte van ofwel de andere cao-partijen (vaak de betreffende vakbonden) ofwel
een derde (veelal een fonds waarbinnen een bepaalde bedrijfstakactiviteit is georga-
niseerd, zoals werkloosheids- en scholingsfondsen).

Eerst als aan de voorwaarden van artikel 9 lid 1 Wet Cao is voldaan treden de rechts-
gevolgen van artikel 12 en 13 Wet Cao in werking. De werking van deze wetsartikelen
wordt ook wel de vervangende en aanvullende normerende werking of ‘doorwerking’
van de cao genoemd.50 Artikel 12 Wet Cao bepaalt dat elk beding tussen werkgever en
werknemer (afgesproken in het kader van de individuele arbeidsovereenkomst) dat
strijdig is met een cao waaraan zij beiden gebonden zijn (vergelijk artikel 9 lid 1 Wet
Cao) nietig is. In plaats daarvan geldt van rechtswege de cao bepaling (de vervangende
normerende werking). Artikel 13 Wet Cao bepaalt dat bij gebreke van een bepaling
in de individuele arbeidsovereenkomst omtrent een arbeidsvoorwaarde die in de cao
waaraan partijen zijn gebonden is geregeld, deze cao-bepaling van rechtswege deel
gaat uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst (de aanvullende normerende
werking). Artikel 12 en 13Wet Cao gelden slechts voor de arbeidsovereenkomst tussen
een gebonden werkgever en de gebonden werknemer. Alleen die arbeidsovereen-
komst wordt automatisch aangepast c.q. aangevuld door de normatieve bepalingen
van de cao. Een logische consequentie van deze vervangende en aanvullende norme-
rende werking van de cao is dat de cao-bepalingen, als onderdeel van de arbeidsover-
eenkomst tussen werkgever en werknemer, van toepassing blijven na het einde van
de periode waarvoor de cao is aangegaan, hetgeen de leer van de ‘nawerking’ wordt
genoemd.

Nawerking kan worden gedefinieerd als ‘het na afloop van de looptijd van de cao
nog van invloed zijn van cao-bepalingen op de inhoud van de onderliggende, door
hen gemodelleerde arbeidsovereenkomsten’.51 Niet de cao zelf werkt na, maar de cao-
bepalingen zijn onderdeel gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst.
Het begrip nawerking houdt verband met de nietigheidssancties die de Wet Cao ver-
bindt aan het in strijd zijn van bepalingen uit individuele arbeidsovereenkomsten met
collectieve arbeidsvoorwaarden. Dat wat krachtens artikel 12 Wet Cao nietig is, blijft
ook nietig na expiratie van de cao.52 Voor artikel 13 Wet Cao geldt dat noch uit de
wettekst, noch uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het de bedoeling van de
wetgever was dat de cao-bepalingen slechts voor de duur van de looptijd van de cao
deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst.53 De cao bepaling die krachtens artikel 13
Wet Cao van rechtswege deel is gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereen-
komst blijft daarvan deel uitmaken, ook na expiratie van de cao. Een andere uitleg van
artikel 13 Wet Cao zou bovendien niet corresponderen met de gegeven uitleg van
artikel 12 Wet Cao.

50 Loonstra & Zondag 2010, p. 663.
51 Houweling & van der Voet 2006, p. 56.
52 Houweling & van der Voet 2006, p. 60.
53 Houweling & van der Voet 2006, p. 61.
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Bij de toepassing van artikel 12 en 13 Wet Cao spelen de begrippen minimum-cao en
standaard-cao een belangrijke rol. Met een minimum-cao wordt beoogd een bodem
in het onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer te leggen, door mini-
mumvoorwaarden voor te schrijven.54 Het is dan mogelijk dat de werkgever en werk-
nemer afwijkende arbeidsvoorwaarden afspreken, op voorwaarde dat deze afspraken
gunstiger zijn voor de werknemer. Bij een standaard-cao zijn de overeengekomen
voorwaarden voor beide partijen bindend. Het is dan niet mogelijk dat de werkgever
enwerknemer afwijkende arbeidsvoorwaarden afspreken, ook niet als deze afspraken
gunstiger zijn voor de werknemer. Werkgever, vakbond en leden van de vakbond zijn
aan deze standaardbepalingen gebonden, maar ongebonden werknemers niet. Met
betrekking tot nawerking heeft te gelden dat als een nieuwe cao een standaard-cao
is, dat dan de nawerkende bepalingen door deze standaardbepalingen worden gemo-
delleerd. Als dat gebeurt door een gewone (niet algemeen verbindend verklaarde) cao,
dan zullen deze standaardbepalingen na expiratie van de cao ook zelf gaan nawerken
en dus van toepassing blijven. Is de nieuwe cao een minimum-cao, dan heeft met
betrekking tot de nawerking te gelden dat de gunstiger bepalingen van de oude cao
nawerken.55 Een minimum-cao stelt – behoudens andersluidende bepalingen in die
cao – gunstiger arbeidsvoorwaarden van vóór die datum niet buitenwerking, ongeacht
of die hunoorsprongvinden in een inmiddels geëxpireerde cao.Wanneer als gevolg van
de overgang van onderneming werknemers met verschillende arbeidsvoorwaarden-
pakketten naast elkaar binnen dezelfde onderneming zullen werken zal het belang
van het standaardkarakter van de cao in de meeste gevallen vervallen.56 Dit zou anders
kunnen zijn wanneer de overgegane onderneming relatief zelfstandig opereert en
meer ingebed is bij branchegenoten dan bij ondernemingsgenoten. Bij een algemeen
verbindend verklaarde cao is dat niet het geval en zal na expiratie van die cao weer
teruggevallen moeten worden op de arbeidsvoorwaarden die voorafgaande aan de
inwerkingtreding van de algemeen verbindend verklaarde cao golden.

Voor de ongebonden werknemers stond de wetgever voor een dilemma, want wat
was belangrijker: het beschermen van de gebonden werknemer en dus het voorko-
men dat zij de markt werden uitgeprijsd door hun dure arbeidsvoorwaarden, of het
niet gratis laten profiteren van de ongebonden werknemer van de vruchten van de
cao?57 De wetgever heeft gekozen voor het beschermen van de gebonden werkne-
mer door invoering van artikel 14 Wet Cao. Dit artikel bepaalt dat de gebonden
werkgever verplicht is de cao arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeids-
overeenkomsten van werknemers die niet door de cao gebonden zijn. De werkgever
heeft jegens de cao-partijen de plicht de normatieve cao bepalingen jegens deze
zogeheten ‘artikel 14-werknemers’ in acht te nemen. Het zo weinig mogelijk laten
profiteren van de ongebonden werknemer van de vruchten van de cao is onder-
vangen doordat overtreding van artikel 14 Wet Cao het betreffende beding in de

54 Fase & van Drongelen 2004, p. 85.
55 HR 8 april 2011, NJ 2011, 371 m.nt. E. Verhulp en JAR 2011/135 m.nt. J.J.M. de Laat (ABVAKABO FNV/

Unieke Kinderopvang).
56 Beltzer 2008, p. 122.
57 Kamerstukken II, 1926/27, 166, nr. 3, p. 7.
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arbeidsovereenkomst niet nietig maakt, zoals het geval zou zijn bij een gebonden
werknemer. De werkgever overtreedt ‘slechts’ artikel 14 Wet Cao en wanpresteert
daardoor jegens de contracterende vakbonden, maar niet jegens de ongebonden
werknemer. Krachtens artikel 9 lid 2 jo. artikel 15 Wet Cao is de werkgever dan
schadeplichtig jegens de vakbond(en) die partij is (zijn) bij de cao. Een ongebon-
den werknemer kan dus niet zelf een beroep doen op artikel 14 Wet Cao.

Artikel 14 Wet Cao bepaalt dat de gebonden werkgever verplicht is de cao arbeids-
voorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomsten ‘welke hij aangaat met
werknemers, die door de collectieve arbeidsovereenkomst niet gebonden zijn’. In de
literatuur is verwarring ontstaan over het gebruik van het woord ‘aangaan’. Er zijn
schrijvers die beweren dat de verplichting uit artikel 14 Wet Cao zowel betrekking
heeft op werknemers die al voor de inwerkingtreding van de cao bij de werkgever in
dienst waren, als op werknemers die tijdens de looptijd van de cao bij de werkgever
in dienst treden.58 Er zijn ook schrijvers die beweren dat de verplichting uit artikel 14
Wet Cao alleen betrekking heeft op de werknemers die tijdens de looptijd van de cao
bij de werkgever in dienst treden.59 Voor ongebonden werknemers die al in dienst
waren van de werkgever op het moment dat de cao in werking treedt geldt artikel 14
Wet Cao dan niet. Dit systeem zou logisch zijn, omdat de wetgever zoals gezegd juist
bang was dat de werkgever bij het werven van nieuw personeel de voorkeur zou
geven aan ongebonden werknemers, om daardoor geen dure cao arbeidsvoorwaar-
den te hoeven toepassen. Dit probleem speelt niet bij ongebonden werknemers die
al in dienst zijn van de gebonden werkgever. De Hoge Raad heeft zich hierover nog
niet uitgelaten. Ik opteer voor het standpunt dat de werkgever de cao krachtens
artikel 14 Wet Cao alleen hoeft toe te passen op ongebonden werknemers die tijdens
de looptijd van de cao bij de werkgever in dienst treden, omdat dit in lijn in met het
doel van de wetgever en hiermee ook het probleem van ‘cherry picking’ door onge-
bonden werknemers bij overgang van onderneming zou kunnen worden voorkomen,
waarover later meer.

Werkgevers weten meestal niet welke werknemers wel en welke niet door lidmaat-
schap van een vakbond gebonden zijn. Het overgrote deel van de werknemers is niet
(of anders) georganiseerd.60 Gebondenwerkgevers hebben daarom, alsmede gelet op
het bepaalde in artikel 14 Wet Cao, een voorkeur voor het opheffen van het verschil
tussen gebonden en ongebonden werknemers door het in de arbeidsovereenkomst
van toepassing verklaren van de cao door middel van een incorporatiebeding.61 Door
een incorporatiebeding in alle arbeidsovereenkomsten op te nemen weet de werk-
gever dus zeker dat iedereen onder de cao valt.62 Het incorporatiebeding is niet in het

58 SER 1979, p. 11, voetnoot 2, Fase & van Drongelen 2004, p. 93, Verburg 2010, p. 110.
59 Jacobs 2005, p. 124, Even 2009a, p. 28 en Beltzer & Verhulp 2012, p. 28.
60 Volgens www.cbs.nl was de organisatiegraad in 2011 nog slechts 20%.
61 Verburg 2010, p. 110.
62 Beltzer & Verhulp 2012, p. 40.
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arbeidsrecht vastgelegd, maar wordt gereguleerd door het vermogens- en verbinte-
nissenrecht zoals vastgelegd in boek 3 en boek 6 van het BW. Veel incorporatiebe-
dingen hebben een dynamisch karakter, hetgeen inhoudt dat het incorporatiebeding
ook opvolgende versies van de cao automatisch van toepassing verklaart op de arbeids-
overeenkomst.

Omdat aan de verplichting van artikel 14 Wet Cao geen nietigheidssanctie is verbon-
den speelt de nawerking hier geen rol.63 Als dewerkgever zijn verplichting nagekomen
is en de arbeidsovereenkomsten met zijn ongebonden werknemers zijn in overeen-
stemming gebracht met de cao, dan heeft expiratie van de cao geen invloed op de
inhoud van deze aangepaste arbeidsovereenkomsten. In de praktijk zal een met
nawerking vergelijkbare situatie ontstaan als de caowordt gevolgd tussen de gebonden
werkgever en de ongebonden werknemer door middel van een incorporatiebeding,
hetgeen meestal het geval zal zijn.64

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan bepalingen van een cao
krachtens artikel 2 lid 1 Wet Avv algemeen verbindend verklaren. Uit dit artikel volgt
ook dat alleen bepalingen van een cao die in het gehele of in een gedeelte van het
land voor een – naar het oordeel van de minister – belangrijke meerderheid van de in
het bedrijf werkzame personen gelden algemeen verbindend verklaard kunnen
worden. Door algemeenverbindendverklaring van een cao worden (onder meer) de
cao-arbeidsvoorwaarden dwingend opgelegd aan alle gebonden en ongebonden
werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de algemeen ver-
bindend verklaarde cao. Artikel 3 lid 1 Wet Avv bepaalt in dat kader dat door een
besluit van algemeenverbindendverklaring gedurende de looptijd van de algemeen-
verbindendverklaring alle arbeidsvoorwaarden die in strijd zijn met de algemeen
verbindend verklaarde cao-bepalingen van rechtswege nietig zijn en automatisch
worden vervangen door de cao-arbeidsvoorwaarden (vervangende normerende wer-
king van de avv). Artikel 3 lid 3 Wet Avv bepaalt dat als werkgever en werknemer
individueel geen afspraken hebben gemaakt over een cao-bepaling die algemeen ver-
bindend is verklaard, die cao-bepaling dan van rechtswege deel gaat uitmaken van de
arbeidsrelatie tussenwerkgever enwerknemer (aanvullende normerendewerking van
de avv).

De wetgever heeft met de artikelen 3 lid 1 en 3 Wet Avv dezelfde rechtsgevolgen
voor ogen gehad als met de artikelen 12 en 13Wet Cao.65 De Hoge Raad neemt echter
sinds het Hop/Hom-arrest als uitgangspunt dat van nawerking van algemeen ver-
bindend verklaarde cao-bepalingen geen sprake kan zijn.66 Volgens de Hoge Raad
valt dit af te leiden uit het feit dat een algemeenverbindendverklaring doorgaans
slechts voor een termijn van maximaal twee jaar kanworden uitgesproken krachtens

63 Houweling & van der Voet 2006, p. 62.
64 Even 2009a, p. 29.
65 Kamerstuken II 1936/37, 274, nr. 3, p. 5.
66 HR 18 januari 1980, NJ 1980, 348 m.nt. P.A. Stein (Hop/Hom).
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artikel 2 lid 2 Wet Avv en de minister gebruik kan maken van zijn intrekkingsbe-
voegdheid krachtens artikel 6 Wet Avv. Als de termijn is verstreken of de algemeen-
verbindendverklaring ingetrokken, dan werken de bepalingen voorvloeiende uit de
Wet Avv niet na. Daarnaast is de Hoge Raad van mening dat een algemeenverbin-
dendverklaring een daad van materiële wetgeving is waardoor de contractsvrijheid
onvrijwillig wordt beperkt, terwijl gebondenheid aan een cao krachtens de Wet Cao
op de veronderstelling wordt gebaseerd dat betrokkenen met de inhoud van deze cao
(via hun vertegenwoordigers) hebben ingestemd.67 De Hoge Raad heeft naar aanlei-
ding van deze benadering veel kritiek ontvangen.68 Het strikte uitgangspunt uit het
Hop/Hom arrest is enigszins genuanceerd, enerzijds door het leerstuk der verkregen
rechten69 (waardoor men terugvalt op de oude situatie, maar verkregen rechten uit de
algemeenverbindendverklaring blijft genieten) en anderzijds door nawerking van alge-
meen verbindend verklaarde cao-bepalingen op grond van de redelijkheid en billijk-
heid,70 maar dit lijken eerder lapmiddelen die onduidelijkheid en rechtsonzekerheid
creëren.71 Er wordt dan ook gepleit voor afschaffing van het leerstuk van nawerking en
deze problematiek voortaan alleen nog maar te benaderen vanuit de werking van de
nietigheidssanctie, conversie en aanvullende werking van de bepalingen uit de Wet
Cao en de Wet Avv.72

3.7.2 Hoofdregel van artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv

Artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming is in Nederland geïmplementeerd
in artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv. In artikel 14a lid 1 Wet Cao en 2a lid 1 Wet Avv
is de hoofdregel vastgelegd: door de overgang van onderneming gaan de rechten en
verplichtingen welke op dat tijdstip voor de vervreemder ten aanzien van daar werk-
zame werknemers voortvloeien uit bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden van een
(algemeen verbindend verklaarde) cao waaraan hij gebonden is, van rechtswege over
op de verkrijger. In artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv zijn de eindigings-
gronden opgenomen. Artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv bepalen dat de
overgegane rechten en verplichtingen eindigen op het tijdstip waarop de verkrijger
gebondenwordt aan een na de overgang van onderneming tot stand gekomen cao dan
wel de verkrijger krachtens een na de overgang genomen besluit tot verbindendver-
klaring op grond van artikel 2Wet Avv verplichtwordt bepalingen na te komenvan een
cao danwel zodra de op het tijdstip van de overgang lopende geldingsduur van de cao
of werking van de avv verstrijkt.

De Nederlandse wetgever heeft geen gebruik gemaakt van de in de richtlijn overgang
van onderneming opgenomen mogelijkheid het tijdvak waarin de (algemeen verbin-
dend verklaarde) cao-arbeidsvoorwaardenmoestenworden gehandhaafd te beperken.

67 HR 10 januari 2003, NJ 2006, 566 m.nt. G.J.J. Heerma van Voss en JAR 2003/38 m.nt. R.M. Beltzer
(Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet).

68 Zie hierover uitgebreid Houweling & van der Voet 2006, p. 68-72.
69 HR 28 januari 1994, NJ 1994, 420 m.nt. P.A. Stein en JAR 1994/47 (Beenen/Vanduho).
70 HR 2 april 1993, NJ 1993, 612 m.nt. P.A. Stein en JAR 1993/100 m.nt. R.M. Beltzer (Bongers/KSB).
71 Houweling & van der Voet 2006, p. 75.
72 Houweling & van der Voet 2006, p. 76.
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Daarnaast heeft de Nederlandsewetgever niet demogelijkheid opgenomen dat de bin-
ding wegens de overgang vervalt zodra een eigen cao wordt toegepast.73

Fase reserveert voor de gebondenheid aan cao-bepalingen louter gegrond op artikel
14a Wet Cao of 2a Wet Avv de term ‘pseudobinding’, omdat het geen uit het nor-
male cao-recht voortspruitende gebondenheid zou betreffen, maar een door de over-
gang van onderneming veroorzaakte.74 Beltzer stelt mijns inziens terecht dat er niets
‘pseudo’ is aan deze binding, omdat het gaat om een binding op grond van de wet.75

Beltzer spreekt over ‘bindingwegens de overgang’ danwel ‘wettelijke binding’, waarbij
ik opteer voor ‘binding wegens overgang van onderneming’. Overigens roepen artikel
14a Wet Cao en 2a Wet Avv geen gebondenheid van de verkrijger aan de cao van de
vervreemder in het leven, de verkrijger dient de in de cao van de vervreemder opgeno-
men arbeidsvoorwaarden ten opzichte van de overgegane werknemers na te leven.76

Alleen normatieve cao-bepalingen gaan op grond van artikel 14a Wet Cao en 2a Wet
Avv mee over. Obligatoire cao-bepalingen gaan niet mee over. Diagonale bepalingen
gaan slechts over voor zover er door de diagonale bepalingen voor de werkgever rech-
ten en plichten voortvloeien ten aanzien van de betrokken werknemers.77

3.7.3 Eindigingsgronden van artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv

Artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv bevatten zoals gezegd de eindigings-
gronden door te bepalen dat de overgegane rechten en verplichtingen eindigen op het
tijdstip waarop:
a. de verkrijger gebonden wordt aan een na de overgang van onderneming tot

stand gekomen cao dan wel
b. de verkrijger krachtens een na de overgang genomen besluit tot verbindendver-

klaring op grond van artikel 2 Wet Avv verplicht wordt bepalingen na te komen
van een cao dan wel

c. zodra de op het tijdstip van de overgang lopende geldingsduur van de cao verstrijkt
of de werking van de verbindendverklaring eindigt.

Het verband met de richtlijn overgang van onderneming heeft tot gevolg dat bij de
eindigingsgronden slechts de handhavingsperiode eindigt en dat de vraag of daar-
mee de rechten en verplichtingen zelf eindigen moet worden beantwoord aan de
hand vande overigebepalingenvandeWet Cao endeWetAvv. Daarbij speelt denawer-
king een grote rol. De nawerking in de situatie van overgang van onderneming is
beperkt tot de cao die van kracht was en zoals die gold bij de overgang. Dit houdt in dat

73 Zie HvJ EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. M.R. Mok en JAR 2011/262 m.nt. I.A. Haanappel-
van der Burg (Scattolon), waarbij de verkrijger dan wel een achteruitgang in arbeidsvoorwaarden
moet compenseren.

74 Fase 1983, p. 360.
75 Beltzer 2008, p. 122, van Straalen 1999, p. 171 gebruikt de term ‘handhavingsverplichting’.
76 Beltzer 2006, p. 58.
77 van Straalen 1999, p. 172 en Even 2009a, p. 25.
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de werknemer aanspraak blijft houden op de voor de werknemer gunstigere arbeids-
voorwaarden uit de oude cao, met dien verstande dat deze aansprakenworden ‘bevro-
ren’.78 Voor incorporatiebedingen verwijs ik naar de paragraaf daarover.

Bij eindigingsgrond a eindigt de binding wegens de overgang doordat de verkrijger
gebonden wordt aan een na de overgang van onderneming tot stand gekomen cao.
Uit de tekst van eindigingsgrond a volgt dat het hier gaat om een situatie dat enerzijds
de verkrijger pas ná de datum van de overgang van onderneming gebondenwordt aan
de cao (gebondenheid verkrijger) en dat anderzijds die nieuwe cao van de verkrijger
moet zien op de arbeid van de werknemers die zijn overgegaan (betrokkenheid werk-
nemer). De werknemers die zijn overgegaan dienen dus onder de werkingssfeerbepa-
ling van de cao van de verkrijger te vallen. Artikel 14a lid 2Wet Cao en 2a lid 2Wet Avv
vereisen niet dat de werknemers (contractueel of op grond van de Wet Cao/Wet Avv)
zijn gebonden aan de nieuwe cao van de verkrijger. De overgenomen werknemers
zouden zich derhalve op het standpunt kunnen stellen dat zij de nieuwe cao niet aan-
vaarden en dat zij zich daaraan niet gebonden achten, maar dat neemt niet weg dat de
oorspronkelijke cao die op het moment van de overgang van onderneming op hen van
toepassingwas, niet meer op grond van artikel 14a lid 2Wet Cao of 2a lid 2Wet Avv op
hen dient te worden toegepast.

Het probleem van het verschil tussen het tijdstip van aangaan van een nieuwe cao en
het tijdstip van ingaan van een nieuwe cao speelt ook ten aanzien van de eindi-
gingsgronden van artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv. Even stelt zich op het
standpunt dat het moment van aangaan van de cao doorslaggevend is, het moment
van ingaan van de cao is volgens hem gelet op de tekst van artikel 14a lid 2 en 9 lid 1
Wet Caoniet relevant om te bepalenwanneer de bindingwegens de overgang eindigt.79

Aan de tekst van de richtlijn overgang van onderneming kan men voor deze redene-
ring geen steun ontlenen, omdat de richtlijn stelt dat de handhavingsplicht voortduurt
‘tot het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt beëindigd of afloopt of
waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of wordt toegepast’.
Hieruit lijkt te kunnen worden afgeleid dat niet het aangaan, maar het ingaan van de
cao doorslaggevend moet worden geacht. Beltzer komt tot de navolgende resultaten:
1. Een door de vervreemder voor overgang van onderneming aangeganemaar pas na

de overgang ingegane cao geldt niet als cao ten aanzien waarvan de handhavings-
plicht van de verkrijger geldt;

2. Een door de vervreemder na overgang van onderneming aangegane cao die met
terugwerkende kracht ingaat op een moment dat ligt voor de overgang valt niet
onder artikel 14a Wet Cao;

3. Een cao die de verkrijger voor overgang van onderneming aangaat, maar die na
overgang ingaat valt niet onder de eindigingsgrond van artikel 14a Wet Cao of 2a
Wet Avv;

78 Aldus A-G Verkade in zijn conclusie r.o. 4.10 inzake HR 10 januari 2003, NJ 2006, 566 m.nt. G.J.J.
Heerma van Voss en JAR 2003/38 m.nt. R.M. Beltzer (Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet).

79 Even 2009a, p. 26.
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4. Een cao die de verkrijger na overgang van onderneming aangaat, welke met terug-
werkende kracht ingaat op een moment dat ligt voor de overgang, geldt als eindi-
gingsgrond in de zin van artikel 14a Wet Cao of 2a Wet Avv, tenzij sprake is van
misbruik.80

Bij eindigingsgrond b eindigt de binding wegens de overgang doordat de verkrijger
ná de overgang van onderneming wordt gebonden aan een algemeen verbindend ver-
klaarde cao.

Bij eindigingsgrond c eindigt de binding wegens de overgang doordat de geldings-
duur van de cao van de vervreemder na de overgang van onderneming verstrijkt. Ten
aanzien van een cao die voor het tijdstip van de overgang van onderneming hetzij
ingevolge artikel 19 lid 1 Wet Cao, hetzij ingevolge een nadere overeenkomst tussen
de cao-partners is verlengd, eindigt de gebondenheid wanneer de termijn afloopt.81

Ook als de cao na het tijdstip van de overgang van onderneming wordt verlengd of
opnieuw verlengd eindigt de gebondenheid van de verkrijger in ieder geval wanneer
de bij de overgang van onderneming lopende termijn afloopt. Het eindigen van de
gebondenheid van de verkrijger betekent overigens niet dat de bepalingen in de indi-
viduele arbeidsovereenkomsten, die door de cao werden beheerst, vervallen.82 Het
betekent slechts dat verkrijger en werknemer voortaan andere bepalingen overeen
kunnen komen, met dien verstande dat de overgang van onderneming nooit op zich
grond voor de wijziging kan opleveren.

Het is de vraag of de verkrijger na de overgang jegens de ongebonden werknemer
verplicht is de op grond van artikel 14a Wet Cao overgegane cao-bepalingen toe te
passen. Ik ben het met Beltzer eens dat het ijkpunt is of de vervreemder gebonden
was aan de cao en niet relevant is of de werknemer in kwestie gebonden was aan de
cao.83 Artikel 14a lid 1 Wet Cao bepaalt immers dat de rechten en verplichtingen die
‘ten aanzien van daar werkzame werknemers voortvloeien uit bepalingen omtrent
arbeidsvoorwaarden van een collectieve arbeidsovereenkomst waaraan hij gebonden
is’ van rechtswege overgaan van vervreemder op verkrijger. Mijns inziens ontstaat
door artikel 14a lid 1 Wet Cao een binding wegens de overgang van onderneming,
zodat ten aanzien van de overgekomen cao-bepalingen voor de verkrijger niet de ove-
rige bepalingen van de Wet Cao gelden.84 Het is de vraag of de verkrijger na overgang
verplicht is zijn eigen cao toe te passen op artikel 14-werknemers. Hanteert men een
strikte lezing van artikel 14 Wet Cao (inhoudende dat de werkgever slechts de voor
hem geldende cao-bepalingen dient toe te passen op werknemers met wie hij een
arbeidsovereenkomst aangaat en dus niet op werknemers die ten tijde van het

80 Beltzer & Verhulp 2012, p. 78-79.
81 Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nr. 8, p. 1.
82 Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nr. 8, p. 2.
83 Beltzer & Verhulp 2012, p. 80.
84 Zie anders: Beltzer & Verhulp 2012, p. 80, waarin Beltzer stelt dat ten aanzien van de overgekomen

cao-bepalingen van de verkrijger tevens de Wet Cao zou gelden en de vakbonden die deze cao met
de vervreemder hadden afgesloten nu de verkrijger zouden kunnen aanspreken tot nakoming, ook
jegens artikel 14-werknemers.
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gebonden worden aan de cao al in dienst zijn) dan is het antwoord dat de verkrijger
de cao waaraan hij ten tijde van de overgang van onderneming al gebonden was niet
hoeft toe te passen op het overgekomen artikel 14-personeel. Volgens Beltzer is een
dergelijke lezing van artikel 14 Wet Cao ongewenst en achterhaald.85 Volgens Beltzer
ziet artikel 14 Wet Cao op elke werknemer die niet door lidmaatschap van de cao-
sluitende vakbond of door instemming met de bepalingen van die cao gebonden
is, ongeacht het tijdstip waarop deze werknemer een arbeidsovereenkomst met de
werkgever heeft gesloten.

3.7.4 Samenloop van cao’s bij overgang van onderneming

De samenloop van cao’s bij overgang van onderneming kan leiden tot onduidelijk-
heid, hetgeen voortvloeit uit onvoldoende afstemming tussen de richtlijn overgang van
onderneming en het Nederlandse cao-recht.86

Luttmer-Kat komt op grond van de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn overgang
van onderneming tot de conclusie dat bij botsing van collectieve arbeidsvoorwaar-
den de werknemers zich na afloop van de in artikel 3 lid 2 richtlijn overgang van
onderneming voorgeschreven handhavingsperiode niet meer op de collectieve
arbeidsvoorwaarden van de vervreemder moeten kunnen beroepen.87 Luttmer-Kat
stelt daartoe voor artikel 14a Wet Cao als volgt aan te vullen:

‘De collectieve arbeidsvoorwaarden van de vervreemder kunnen door middel van een overeenkomst
met de betrokken vakbond(en) worden aangepast aan de in de onderneming van de verkrijger geldende
collectieve arbeidsvoorwaarden.’

88

Om het sluiten van dergelijke ‘aanpassingsovereenkomsten’ te bevorderen stelt Lutt-
mer-Kat voor om in de wet op te nemen dat alle overgenomen werknemers aan de
inhoud van de aanpassingsovereenkomst gebonden zijn en – bij het uitblijven van een
aanpassingsovereenkomst – de op de cao van de vervreemder gebaseerde collectieve
arbeidsvoorwaarden na afloop van de geldingsduur van diens cao hun rechtskracht
verliezen, indien de verkrijger aan een cao gebonden is.

Van Straalen stelt voor artikel 14a Wet Cao (en artikel 2a Wet Avv) als volgt te
wijzigen:

1. ‘In geval van overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 BW is de verkrijger een jaar lang
verplicht de rechten en plichten die voortvloeien uit de in een cao vastgelegde arbeidsvoorwaarden
in dezelfde mate te handhaven als de vervreemder moest doen.

2. De handhavingsverplichting van lid 1 eindigt op het tijdstip waarop de verkrijger ten aanzien van
de arbeid, verricht door de in het eerste lid bedoelde werknemers, gebonden wordt aan een na de
overgang van de onderneming tot stand gekomen cao dan wel op het tijdstip waarop de verkrijger
ten aanzien van die arbeid krachtens een na de overgang genomen besluit tot algemeen verbindend

85 Beltzer & Verhulp 2012, p. 81.
86 Even 2009a, p. 32 e.v., Fase 1983, p. 360 e.v. en Beltzer 2008, p. 120 e.v.
87 Luttmer-Kat 1997, p. 287.
88 Luttmer-Kat 1998, p. 294.
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verklaring op grond van art. 2 WAVV verplicht wordt bepalingen na te komen van een cao. De hand-
havingsverplichting eindigt voorts op het tijdstip waarop de collectieve arbeidsovereenkomst wordt
beëindigd of afloopt.’

89

Daarmee is nog niet de nawerkingsproblematiek (en dus het samenloopvraagstuk)
ten aanzien van de ongebondenwerknemers opgelost. Die zou volgens Jaspers kunnen
worden opgelost door artikel 14 Wet Cao te schrappen en de cao van toepassing te
laten zijn op alle werknemers, ongeacht of zij lid zijn van de cao-partij aan werkne-
merszijde.90 Omdat dit een rigoureuzewettelijke ingreep zou zijn in ons cao-systeem is
nadere overdenking geïndiceerd. Nawerking zou ook contractueel – of in de cao zelf –
kunnen worden uitgesloten. Holtzer stelt ter zake een wetswijziging voor waarin
wordt bepaald dat nawerking van de cao van de vervreemder na overgang van onder-
neming is uitgesloten.91

Beltzer stelt voor de handhavingsverplichting te maximeren tot een jaar na de over-
gang van onderneming, welke optie de richtlijn overgang van onderneming uitdruk-
kelijk biedt in artikel 3 lid 3 tweede zinsnede.92 Hierdoor zou de werkingsduur van de
caoworden verkort voorwerknemers bij overgang van onderneming, echter dit gevolg
heeft de Europese wetgever voorzien en afgewogen tegen het belang van de verkrijger
op enig moment verschoond te zijn van de cao van de vervreemder. Het probleem is
veeleer nationaal van aard: de Wet Cao en de Wet Avv zullen voor deze specifieke
situatie in het ontzeggen van nawerking moeten voorzien.93 Daarnaast blijft cherry
pickingmogelijk gedurende de looptijd van de overeengekomen (al dan niet algemeen
verbindend verklaarde) cao-bepalingen als de overgenomen werknemers tevens een
beroep kunnen doen op de (al dan niet algemeen verbindend verklaarde) cao-bepa-
lingen van de verkrijger. Teneinde dit te voorkomen zou in artikel 14a Wet Cao en
artikel 2a Wet Avv opgenomen kunnen worden dat overgenomen werknemers geen
rechten kunnen ontlenen aan bij de verkrijger geldende (al dan niet algemeen ver-
bindend verklaarde) cao-bepalingen zolang zij ingevolge artikel 14a Wet Cao dan wel
artikel 2aWet Avv een beroep kunnen blijven doen op hun oude arbeidsvoorwaarden.
Een keuzemogelijkheid na de overgang van onderneming tussen de (al dan niet alge-
meen verbindend verklaarde) cao van de vervreemder en de verkrijger is in de prak-
tijk problematisch omdat de richtlijn dwingend is ten aanzien van de gebondenheid
aan de cao-bepalingen van de vervreemder. Naar aanleiding van het arrest Scattolon
heeft Beltzer wederom gewezen op het feit dat ons artikel 14aWet Cao aan herziening
toe is.94 In de zaak Scattolon overweegt het Hof van Justitie dat de gebondenheid van
de verkrijger aan de cao van de vervreemder vervalt indien de verkrijger direct na de
overgang van onderneming zijn eigen cao toepast. Dit is naar Nederlands recht geen
eindigingsgrond.95 Een aanpassing van artikel 14aWet Cao zou weinig uitmaken, want

89 van Straalen 1999, p. 252-253.
90 Jaspers 2005, p. 371.
91 Holtzer 2008, p. 49-50.
92 Beltzer 2011.
93 Beltzer 2011.
94 Beltzer 2012, p. 3 en Beltzer & Koopman 2012, p. 49-50.
95 HR 10 januari 2003, NJ 2006, 566 m.nt. G.J.J. Heerma van Voss en JAR 2003/38 m.nt. R.M. Beltzer

(Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet).
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ook al zou de verkrijger zijn cao direct toepassen en daarmee de gebondenheid aan
de cao van de vervreemder kunnen uitschakelen, dan nog zouden de in de arbeids-
overeenkomst van de overgegane werknemers geïncorporeerde cao-bepalingen kun-
nen nawerken (tenzij de cao van de verkrijger een standaard-cao is en afwijking ten
gunste van de werknemer niet is toegestaan). In de meeste gevallen is sprake van een
minimum-cao, zodat de betere, nawerkende cao-bepalingen blijven gelden. Deze
nawerking kan contractueel – of in de cao zelf – worden uitgesloten. De richtlijn
biedt de verkrijger meer mogelijkheden dan artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv: naar
Nederlands recht moet op grond van artikel 9, 12 en 14 Wet Cao door de verkrijger
direct de eigen cao worden toegepast, maar volgens de richtlijn dienen de met de
overeengekomen cao strijdige cao-bepalingen buiten toepassing te blijven. Sterker
nog: de bij de verkrijger geldende, betere arbeidsvoorwaarden dient hij ingevolge de
werking van de Wet Cao gewoon toe te passen, zodat niet de ongemakkelijke situatie
kan ontstaan dat een overgegane werknemer het oudere, betere behoudt en zich
evenzeer kan beroepen op de betere, alleen bij de verkrijger geldende arbeidsvoor-
waarden. Het Hof van Justitie heeft in de zaak Scattolon overwogen dat de richtlijn niet
met succes kan worden ingeroepen met het oog op een verbetering van de bezoldi-
gingsvoorwaarden of van andere arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van de over-
gang van onderneming, alsmede dat de richtlijn er uitsluitend op ziet te vermijden dat
werknemers alleen op grond van de overgang naar een andere werkgever in een min-
der gunstige positie dan voorheen terechtkomen. Hiermee komt ons cao-recht in een
bedenkelijk licht te staan.96 Er is volgens Beltzer veel voor te zeggen het cao-recht zó
aan te passen c.q. uit te leggen dat overgang van onderneming er niet toe mag leiden
dat de overgegane werknemer zowel zijn oude rechten behoudt als zich jegens de
verkrijger kan beroepen op geldende, betere arbeidsvoorwaarden. Als nawerking
wordt uitgesloten – hetgeen mogelijk is in de cao en de arbeidsovereenkomst – en
toegestaanwordt dat de verkrijger na overgang van onderneming zijn eigen cao exclu-
sief toepast, dan kan cherry picking uit verschillende cao’s definitief tot het verleden
behoren.97

In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming) zal ik
door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de andere landen
wordt omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

3.7.5 Incorporatiebedingen

Het belang van artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv dient gerelativeerd te worden,
omdat in de meeste gevallen sprake zal zijn van een incorporatiebeding, waarbij in de
individuele arbeidsovereenkomst een verwijzing naar een cao is opgenomen zodat
deze cao deel gaat uitmaken van de arbeidsovereenkomst.

96 Beltzer 2012, p. 5.
97 Beltzer 2012, p. 6.
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Na de arresten Werhof en Parkwood staat mijns inziens vast dat cao-normen die door
middel van een incorporatiebeding contractueel gelden in Nederland onder artikel
7:663 BW vallen.98 Krachtens artikel 7:663 BW gaan de rechten en verplichtingen die
voortvloeien uit de geïncorporeerde cao van rechtswege over op de nieuwe eigenaar,
maar een incorporatiebeding kan in dat kader geen grotere reikwijdte hebben dan de
cao waarnaar zij verwijst, reden waarom rekening gehouden moet worden met de
beperkingen zoals vastgelegd in artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv. Artikel
14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv bepalen dat de overgegane rechten en ver-
plichtingen eindigen op het tijdstip waarop de verkrijger gebonden wordt aan een na
de overgang van onderneming tot stand gekomen cao danwel de verkrijger krachtens
een na de overgang genomen besluit tot verbindendverklaring op grond van artikel 2
Wet Avv verplicht wordt bepalingen na te komen van een cao danwel zodra de op het
tijdstip van de overgang lopende geldingsduur van de cao of werking van de avv ver-
strijkt. Een dynamisch incorporatiebeding wordt mijns inziens op grond van artikel
14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv statisch, echter ook op grond van artikel 7:663
BW kan een dynamische binding in strijd zijn met de negatieve vakverenigingsvrij-
heid, de benodigde manoeuvreerruimte van een particuliere verkrijger (in verhouding
tot een publieke vervreemder) en de ondernemersvrijheid.

In deNederlandse literatuur is hetWerhof-arrest zo uitgelegddat een dynamisch incor-
poratiebeding tengevolge vandeovergangvanonderneming statischwordt.99Ookover
het Parkwood-arrest is inmiddels gepubliceerd.100

Volgens Even zijn zowel Werhof als Parkwood als zij worden toegepast op de
Nederlandse situatie bijzondere gevallen.101 Even stelt dat anders dan in Werhof in
Nederland vrijwel uitsluitend wordt gewerkt met dynamische incorporatiebedingen,
de handhavingsverplichting van cao-arbeidsvoorwaarden niet in duur is beperkt, een
overgang van een gemeentelijke dienst in principe niet tot overgang van onderneming
zal leiden en het in Nederland ‘tamelijk ongebruikelijk’ is dat de verkrijger op geen
enkel manier kan deelnemen aan collectief overleg. Volgens Even wordt een dyna-
misch incorporatiebeding als hoofdregel statisch bij overgang naar de verkrijger, de
duur ervanwordt conform het bepaalde in artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onder-
neming, zoals geïmplementeerd in artikel 14a Wet cao, beperkt.102 Volgens Even is
hierbij een belangafweging tussen de rechten van de overgekomenwerknemers en de
positie van de verkrijger relevant. De rechten gaan over om dewerknemers te bescher-
men, maar doen dat in tijd beperkt om de verkrijger de mogelijkheid te geven aan-
passingen door te voeren waartoe de voortzetting van zijn activiteiten noopt. Volgens

98 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.
R.M. Beltzer (Alemo-Herron e.a./Parkwood).

99 Onder andere door Beltzer 2006, p. 57, Beltzer 2007, p. 59 e.v., Even 2009a, p. 23-36, Verburg
2010, p. 111, Jansen 2014, p. 85.

100 Onder andere door Even 2013, p. 316-325, Beltzer 2013 en Jansen 2014, p. 76-100.
101 Even 2013, p. 320-321.
102 Even 2013, p. 324.
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Even zal Parkwood een startschot zijn voor verdere geschillen over de overgang van
een dynamisch incorporatiebeding, zeker als vervreemder en verkrijger in dezelfde
branche opereren.

Beltzer heeft naar aanleiding van het Parkwood-arrest onder andere gewezen op de
overweging van het Hof van Justitie dat bij een overgang van een publiekrechtelijke
naar een privaatrechtelijke rechtspersoon de verkrijger steeds de nodige aanpassin-
gen moet kunnen verrichten omdat de verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten
uiteen zullen lopen.103 Dit geldt volgens Beltzer echter ook voor elke andere overgang
van onderneming waarbij vervreemder en verkrijger zich in verschillende bedrijfs-
takken bevinden. Het is de vraag of de verkrijger meer mag ten aanzien vanwijziging
van arbeidsvoorwaarden als hij zich in een substantieel andere arbeidsvoorwaarde-
lijke positie bevindt dan de vervreemder. Daarnaast lijkt het Hof van Justitie belang
te hechten aan het feit dat Parkwood niet vertegenwoordigd kón worden bij het
collectieve-arbeidsvoorwaardenoverleg. In Nederland zal volgens Beltzer – anders dan
Even – feitelijk ook steeds van die situatie sprake zijn. Het is de vraag hoe de verkrijger
vertegenwoordigd moet worden voordat hij zich een dynamisch incorporatiebeding
moet laten welgevallen. Bovendien roept het arrest volgens Beltzer de vraag op hoe
artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming moet worden uitgelegd: ziet het
artikel wel op een incorporatiebeding, of geldt daar de hoofdregel van artikel 3 lid 1
richtlijn overgang van onderneming voor? Beltzer denkt dat artikel 3 lid 3 richtlijn
overgang van onderneming zo moet worden gelezen dat de bepaling ziet op elke
overgang van arbeidsvoorwaarden die collectief zijn gevormd ongeacht welke juridi-
sche status deze hebben. Ten slotte wijst Beltzer op de vrijheid van ondernemen en op
het feit dat een afweging tussen werknemersbescherming en vrijheid van onderne-
men niet uit de preambule van de richtlijn overgang van onderneming zou kunnen
worden afgeleid.

Als een cao niet uit hoofde van een incorporatiebeding krachtens 7:663 BW overgaat
naar de verkrijger wordt teruggevallen op artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv.

3.8 Pensioen

3.8.1 Overgang pensioentoezeggingen

Voor pensioen geldt als hoofdregel artikel 7:663 BW, inhoudende dat door de ver-
vreemder gedane pensioentoezeggingen in principe overgaan op de verkrijger.

In de zaak GOM Schoonhouden/Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoon-
maak- en Glazenwassersbedrijf (Bpf) is door de kantonrechter te Utrecht de vraag
beantwoord of GOM Schoonhouden gehouden was de door de vervreemder vóór de

103 Beltzer 2013.
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overgang van onderneming onbetaald gelaten pensioenpremies aan het Bpf te beta-
len.104 De kantonrechter oordeelde dat het verplichte bedrijfspensioen als arbeidsvoor-
waarde moest worden beschouwd die krachtens artikel 7:663 BW overgaat van
vervreemder op verkrijger, inclusief de verplichting om de vóór de overgang van
onderneming onbetaald gelaten pensioenpremie aan het Bpf te voldoen. In zijn noot bij
de uitspraak stelt Heemskerk mijns inziens terecht dat de uitspraak vragen oproept
over de betekenis en reikwijdte van derden bij overgang van onderneming.

3.8.2 Uitzonderingen

Artikel 7:664 lid 1 BWbepaalt dat artikel 7:663 BWniet van toepassing is op rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit een pensioenovereenkomst als bedoeld in artikel 1
Pensioenwet indien:
a) de verkrijger aan de werknemer hetzelfde aanbod doet tot het sluiten van een

pensioenovereenkomst als hij reeds voor het tijdstip van overgang heeft gedaan
aan zijn werknemers;

b) de verkrijger op grond van artikel 2 Wet verplichte deelneming in een bedrijfs-
takpensioenfonds 2000 verplicht is deel te nemen in een bedrijfstakpensioen-
fonds en de werknemer gaat deelnemen in dat fonds;

c) bij cao of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan is
afgeweken van de pensioenovereenkomst.105

Artikel 7:664 lid 2 BW bevat een uitzondering indien de werknemer voor de overgang
op grond van artikel 2 van de Wet verplichte deelnemen in een bedrijfstakpensioen-
fonds 2000 verplicht is deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds en die verplich-
ting blijft gelden na de overgang.

Artikel 7:664 lid 3 BW bevat een uitzondering voor de overgang van een spaarregeling
in de zin van de Pensioenwet.

Met gebruikmaking van de uitzonderingen van artikel 7:664 lid 1 t/m 3 BW heeft de
verkrijger ten aanzien van pensioentoezeggingen een voordeel in vergelijking met
andere arbeidsvoorwaarden die niet wegens de overgang van onderneming kunnen
worden gewijzigd.106

104 Ktr. Utrecht 12 juni 2013, JAR 2013/191 m.nt. M. Heemskerk (GOM Schoonhouden/BPF).
105 Deze mogelijkheid is met name bedoeld voor compenserende maatregelen bij een verslechtering

van de pensioenregeling, waarover uitgebreid Gerlach 2012, p. 266.
106 Gerlach 2012, p. 265.
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3.9 Ontslag

3.9.1 Opzegverbod wegens overgang van onderneming

Artikel 7:670 lid 8 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de in
zijn onderneming werkzame werknemer niet kan opzeggenwegens de overgang van
die onderneming. Artikel 7:670 lid 8 BW richt zich zowel op de vervreemder als op de
verkrijger. Een opzegging door de vervreemder of de verkrijger in strijd met het
opzegverbod van artikel 7:670 lid 8 BW is vernietigbaar. Krachtens artikel 7:677 lid 5
BWkan dewerknemer gedurende tweemaanden na de opzegging een beroep doen op
de vernietigingsgrond.

Krachtens artikel 4 lid 1 tweede zin van de richtlijn overgang van onderneming is
een ontslag wegens economische, technische of organisatorische redenen (hierna:
eto-redenen) die wijziging voor de werkgelegenheid meebrengen volgens de normale
nationale ontslagbepalingenmogelijk, maar dat is niet in de Nederlandse implementa-
tiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming vastgelegd. Nederlandse
rechters verschillen vanmening over de vraag wanneer bij overgang van onderneming
ontslag wegens eto-redenen is toegestaan. Sommige rechters zijn vanmening dat voor
een geslaagd beroep op het opzegverbod wegens overgang van onderneming vast
moet staan dat het ontslag uitsluitend vanwege de overgang van onderneming is gege-
ven.107 De voorzieningenrechter te Apeldoorn oordeelde:

‘Voor een geslaagd beroep op artikel 7:670 lid 8 BW is nodig dat komt vast te staan dat de opzegging
van een arbeidsovereenkomst door een werkgever die vanwege de werking van artikel 7:663 BW deze
status heeft verkregen, uitsluitend wegens de overgang is gedaan. Het hiervoor vermelde ontslagverbod
beoogt anders gezegd niet te verhinderen dat de nieuwe werkgever in de situatie na overgang – en
mede in verband daarmee – om economische, technische of organisatorische redenen (verder: eto-
redenen) besluit tot inkrimping (mede) van het overgenomen personeelsbestand. Zo absoluut werkt
het ontslagverbod niet en de EG-richtlijn waarop de Wet Overgang van Onderneming is terug te voe-
ren, biedt grond noch rechtvaardiging voor het in een dergelijke gunstige uitzonderingspositie plaat-
sen van overgenomen werknemers binnen het gehele personeelsbestand van een onderneming, nog
daargelaten dat het ook praktisch vrijwel onoverzichtelijk wordt hoe ver dit zo te begrijpen verbod zich
dan in de tijd uitstrekt.’

Maar er zijn ook rechters die het opzegverbod wegens overgang van onderneming
eveneens van toepassing achten als het verband tussen het ontslag en de overgang
van onderneming minder nauw is.108 In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële
recht overgang van onderneming) zal ik doormiddel van een rechtsvergelijking onder-
zoeken hoe hiermee in de andere landenwordt omgegaan en of naar aanleiding daar-
van aanbevelingen zijn te formuleren.

107 Hof Arnhem 30 september 2008, JAR 2009/107 (Parkeer Combinatie Holland) en Vzngr. Ktr.
Apeldoorn 28 mei 2013, JAR 2013/164 (Stokhof/Waterman Advies).

108 Ktr. Amsterdam 7 april 2014, JAR 2014/129 m.nt. M.W. Koole (Delaware), Ktr. Middelburg 13 januari
2011, JAR 2011/49 (DGA Financieel Adviseurs Zeeland/Kraf) en Ktr. Amsterdam 28 oktober 2009, JAR
2009/275 m.nt. E. Knipschild (Ereon/Hebbes).
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3.9.2 Beleidsregels ontslagtaak UWV

Krachtens artikel 6 jo. 9 BBA heeft de werkgever voor opzegging van de arbeidsver-
houding voorafgaande toestemming van het UWV nodig. Het UWV heeft door middel
van de Beleidsregels ontslagtaak UWV het uitvoeringsbeleid geformaliseerd en extern
bekend gemaakt.109 In de Beleidsregels ontslagtaak UWV is hoofdstuk 24 gewijd aan
overgang van onderneming.

Uitgangspunt in de Beleidsregels ontslagtaak UWV is dat het aan de burgerlijke rechter
is om te beoordelen of sprake is van een overgang van onderneming.110 Het UWV
spreekt zich hier niet over uit en beperkt zich in het algemeen tot het geven van
informatie en voorlichting. Wel zal het UWV soms gedwongen zijn binnen het kader
van de eigen bestuursrechtelijke bevoegdheid zich in zekere mate in te laten met de
vraag of er sprake is van overgang van onderneming om te kunnen beoordelen of het
ontslag redelijk is. Deze situatie zal zich met name voordoen als partijen twisten over
het antwoord op de vraag of sprake is van overgang van onderneming of wanneer het
tijdstip van de overgang van onderneming niet vaststaat. Voor zover de vervreemder er
aan twijfelt of de arbeidsverhoudingmet de overgedragenwerknemer nog bestaat zou
hij een ontslagprocedure ‘voor zover rechtens vereist’ kunnen voeren met als ontslag-
grond dat de overgang van onderneming reeds gerealiseerd is en de bedrijfsactivitei-
ten waarvoor de werknemer was aangesteld door hem zijn gestaakt.

In de Beleidsregels ontslagtaak UWV zijn de ontslaggronden ‘verstoorde arbeidsrelatie
en disfunctioneren’ en eto-redenen in combinatie met overgang van onderneming
nader uitgewerkt. Volgens de Beleidsregels ontslagtaak UWV moet terughoudend-
heid worden betracht bij samenloop van overgang van onderneming en in de persoon
van de werknemer gelegen ontslagredenen.111 Om de doelstelling van overgang van
onderneming (volgens de Beleidsregels ontslagtaak UWV alleen werknemersbescher-
ming) zo goed mogelijk te verwezenlijken zal in de regel toestemming worden ont-
houden en pas nadat een ‘redelijke termijn’ (hetgeen van geval tot geval moet worden
bekeken) is verstreken zijn de ontslagaanvragen eventueel voor inwilliging vatbaar.

Zodra een vervreemder of verkrijger aan het UWV toestemming vraagt om arbeids-
overeenkomsten te mogen opzeggen wegens eto-redenen is het toetsingskader van
het UWV niet duidelijk. Het Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV bepaalt:

‘Ondernemingen mogen uiteraard wel in het licht en zicht van een mogelijke overname reorganiseren
en inkrimpen als dat bedrijfseconomisch noodzakelijk is, ongeacht die eventuele overname. Het mag
wel gaan om ‘gezondmaken’ van het bedrijf wegens ‘ETO’-redenen, maar níet om ‘beter verkoopbaar
maken’ van het bedrijf. Het moet dus gaan om economische, technologische en/of organisatorische

109 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, digitaal beschikbaar via: https://www.werk.nl/werk_nl/
werkgever/meerweten/ontslag/documentenontslagprocedurecwi/beleidsregelsontslagtaakcwi.

110 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-5.
111 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-6.
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omstandigheden, die ook zelfstandig, los van eventuele overname, ontslag zouden kunnen rechtvaar-
digen. Deze reorganisatievrijheid geldt evenzeer de verkrijgende partij die ná de overname om
bedrijfseconomische redenen orde op zaken moet stellen.’

112

Volgens de Beleidsregels ontslagtaak UWV kan een verkrijger na overname van een
(onderdeel van) een onderneming genoodzaakt zijn tot saneringen/of samenvoeging
van bedrijven, hetgeen kan leiden tot verlies van arbeidsplaatsen.113 In dat geval moet
louter getoetst worden op bedrijfseconomische redenen (krachtens § 4 Ontslagbe-
sluit), de selectiecriteria en herplaatsingsmogelijkheden bij de verkrijger. Er is dan vol-
gens het UWV geen sprake van een uitsluitend in de overgang gelegen motief voor
ontslag. De beoordeling van de ontslagaanvraag wordt volgens het UWVmoeilijker als
partijen betwisten dat sprake is van een overgang van onderneming of wanneer het in
de toekomst gelegen tijdstip van de overgang van onderneming niet vaststaat. Het
UWV wil zich in dat geval zo min mogelijk uitspreken over de vraag of sprake is van
overgang van onderneming.114

Volgens het UWV is bij eto-redenen sprake van bedrijfseconomische redenen in de zin
van § 4 Ontslagbesluit. Bedrijfseconomische redenenworden door het UWVmarginaal
getoetst. Het UWV bepaalt hierover:

‘Oogmerk is om vast te stellen of het besluit van de ondernemer ‘in redelijkheid genomen is’, dat een
andere weldenkende en weloverwogen handelende ondernemer het ook zou hebben kunnen nemen.
Dat hoeft nog niet in te houden dat dat besluit ook per definitie ‘het beste’ zou zijn. De werkgever
behoudt ruimte voor een eigen prioriteitenstelling om zakelijke beslissingen en stappen in samenhang
te plaatsen met andere belangen en doelstellingen zoals een goede bedrijfsvoering in diens ogen
voorschrijft. Dit vormt juist mede de kern van het private ondernemerschap. Anders gezegd: ‘UWV gaat
niet op de stoel van de werkgever zitten’.’

115

Daar waar de werkgever een grote beleidsvrijheid heeft bij de bedrijfseconomische
redenen grijpen het Ontslagbesluit en de Beleidsregels ontslagtaak UWV in door mid-
del van selectiecriteria voor ontslag voor te dragen personen.

Beltzer stelt dat het UWV de termen eto-redenen en bedrijfseconomische redenen
op één hoop gooit.116 De vervreemder of verkrijger die vanwege eto-redenen werk-
nemers wil ontslaan zal moeten aantonen dat deze ontslagen worden ingegeven door
motieven die niet met de overgang van onderneming samenhangen. Een marginale
toets – zoals bij bedrijfseconomische redenen – volstaat dan niet, eto-redenen zouden
volgens Beltzer minder snel moeten worden aangenomen dan bedrijfseconomische
redenen, omdat anders de bescherming van de werknemers bij overgang van onder-
neming wordt uitgehold.117 Het is mijns inziens de vraag of het UWV zich hiermee
bezig moet houden. Wanneer een werkgever van het UWV toestemming krijgt om te
mogen opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen, kunnen de werknemers zich

112 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-6.
113 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-6.
114 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-7.
115 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 7-2.
116 Beltzer 2010b, p. 13, noot 9.
117 Beltzer 2010b, p. 13.
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bij de rechter beroepen op het opzegverbod wegens overgang van onderneming van
7:670 lid 8 BW. Hiermee wordt het door de richtlijn overgang van onderneming
beoogde resultaat bereikt.

Door deWetwerk en zekerheid komt het BBAmet ingang van 1 juli 2015 te vervallen.118

De preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd, maar wordt in het BWopgenomen. Als
de reden bedrijfseconomisch of langdurige ziekte van de werknemer is dan moet de
werkgever voor de opzegging krachtens artikel 7:671a lid 1 jo. 7:669 lid 3 onderdeel
a of b BW toestemming van het UWV hebben. Voor andere redenen (bijvoorbeeld
disfunctioneren) moet de werkgever krachtens artikel 7:671b lid 1 jo. 7:669 lid 3
onderdelen c tot en met h BW de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te
ontbinden. VoornoemdeBeleidsregels OntslagtaakUWVzullen derhalve (in gewijzigde
vorm) relevant blijven voor ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of lang-
durige ziekte.

3.9.3 Wijziging van de omstandigheden en ontbinding

Artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat indien de arbeids-
overeenkomst of de arbeidsbetrekking ‘wordt verbroken’ omdat de overgang een ‘aan-
merkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden’ ten nadele van de werknemer ten
gevolge heeft, de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking geacht wordt te zijn ver-
broken door toedoen van de werkgever.

Artikel 7:665 BW bepaalt dat indien de overgang van een onderneming een ‘wijziging
van de omstandigheden’ ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft en de arbeids-
overeenkomst deswege ‘wordt ontbonden’, dan geldt zij met het oog op artikel 7:685
lid 8 BW als ontbonden wegens een reden die voor rekening van de werkgever komt.
Overigens kan het begrip ‘werkgever’ in artikel 7:665 BW zowel op de vervreemder als
op de verkrijger zien. Artikel 7:665 BW is derhalve van toepassing in de situatie dat de
werknemer vóór de overgang van onderneming een ontbindingsverzoek jegens de
vervreemder indient als in de situatie dat de werknemer na de overgang van onder-
neming een ontbindingsverzoek jegens de verkrijger indient.119

Daar waar de richtlijn overgang van onderneming een ‘aanmerkelijke wijziging van de
arbeidsvoorwaarden’ vereist volstaat in Nederland een ‘wijziging van de omstandig-
heden’. Een succesvol beroep op artikel 7:665 BW lijkt in die zin dus makkelijker
dan een succesvol beroep op artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming.120

Echter door zich tot ontbinding te beperken heeft artikel 7:665 BW een beperktere
reikwijdte dan de richtlijn overgang van onderneming. De regering meende dat
artikel 7:665 BW niet hoefde te worden uitgebreid tot opzegging, want:

118 Op grond van artikel XXII Wet werk en zekerheid blijft het BBA nog slechts van toepassing op
verzoeken om toestemming die zijn gedaan voor 1 juli 2015, op opzeggingen gedaan voor dat
tijdstip en de gedingen die daarop betrekking hebben alsmede op gedingen die zijn aangevangen
voor dat tijdstip.

119 Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 163, p. 1-2.
120 Even 2009b, p. 184.
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‘(…) anders dan bij ontbinding het geval is, worden in het arbeidsovereenkomstenrecht geen
rechtsgevolgen verbonden aan de opzegging door de werknemer die noodzakelijk maken dat in het
Burgerlijk Wetboek wordt bepaald dat die opzegging geldt als opzegging door de werkgever’.

121

Hiermee heeft de regering artikel 7:681 en 7:677 BW over het hoofd gezien.122 Als een
werknemer in Nederland vanwege een wijziging van de omstandigheden de arbeids-
overeenkomst opzegt, dan dient die arbeidsovereenkomst op grond van de richtlijn
overgang van onderneming geacht te zijn verbroken door toedoen van de werkgever.
De Nederlandse werknemer zou ingevolge artikel 7:681 BW een kennelijk onredelijk
ontslagprocedure tegen de werkgever kunnen starten, ware het niet dat artikel 7:681
BW alleen maar een actie tot vergoeding toekent aan de partij die niet zelf de arbeids-
overeenkomst opzegt. Hiervoor zou een uitzondering gegrond op artikel 4 lid 2 van de
richtlijn in de Nederlandse wet moeten worden opgenomen. Dit geldt ook voor een
opzegging wegens een dringende reden krachtens artikel 7:677 BW. Als een werkne-
mer in Nederland vanwege een dringende reden de arbeidsovereenkomst opzegt, dan
dient ook hier die arbeidsovereenkomst op grond van de richtlijn geacht te zijn ver-
broken door toedoen van de werkgever. De Nederlandse werknemer zou ingevolge
artikel 7:677 lid 3 BW kunnen stellen dat sprake is van een schadeplichtig ontslag,
ware het niet dat hiervoor opzet of schuld van dewerkgever nodig is. Ook hiervoor zou
een uitzondering, gegrond op artikel 4 lid 2 van de richtlijn in de Nederlandse wet
moeten worden opgenomen. Duidelijk is dat artikel 7:665 BW niet in de huidige
redactie kan blijven bestaan omdat het een te beperkte implementatie is van artikel 4
lid 2 van de richtlijn overgang van onderneming en eigenlijk precies het verkeerde
regelt: de ontbinding vanwege een wijziging van de omstandigheden na de overgang
had niet geregeld behoeven te worden omdat artikel 7:685 BW voor dat geval volstaat,
maar de gevolgen van een door de werknemer gedane opzegging zijn ten onrechte
buiten beschouwing gebleven.123

Met ingang van 1 juli 2015 wordt artikel 7:665 BW als volgt aangepast:

‘Met het oog op de toepassing van artikel 673 (IHB: met betrekking tot de transitievergoeding) geldt
de arbeidsovereenkomst als beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever, indien de over-
gang van de onderneming een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de
werk-nemer tot gevolg heeft en om die reden:
a. de arbeidsovereenkomst door of op verzoek van de werknemer is beëindigd; of
b. de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na een einde van rechtswege op initiatief van de werk-

nemer niet aansluitend is voortgezet.’

Artikel 7:665 BWwordt aangepast omdat artikel 7:685 BWwordt gewijzigd.124 In het
nieuwe artikel 7:665 BW is daarnaast meer aangesloten bij de letterlijke tekst van
artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming. In de situaties zoals opgenomen
in artikel 7:665 BW geldt de arbeidsovereenkomst met het oog op de toepassing

121 Kamerstukken I 2000/01, 27 469, nr. 163, p. 2.
122 Even 2009b, p. 185.
123 Beltzer 2010c, p. 94.
124 Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 92.
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van artikel 7:673 BW als beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever
en is de werkgever een transitievergoeding (enmogelijk een billijke vergoeding) ver-
schuldigd.

3.9.4 Rechtsgevolg ontslag wegens wijziging van omstandigheden

De richtlijn overgang van onderneming bepaalt niet wat de rechtsgevolgen zijn van
een ontslag wegens een aanmerkelijke wijziging van de omstandigheden ten nadele
van dewerknemer krachtens artikel 4 lid 2, maar verwees daartoe naar de in dewette-
lijke regelingen van de lidstaten neergelegde rechtsgevolgen van ontslag.

De hoogte van de vergoeding is aan de orde gekomen in het Juuri-arrest.125 In dit
arrest heeft het Hof van Justitie overwogen dat artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van
onderneming de lidstaten niet ertoe verplicht te waarborgen dat de werknemer
recht heeft op een financiële vergoeding door de verkrijger onder dezelfde voor-
waarden als die welke gelden voor het recht waarop een werknemer zich kan beroe-
pen wanneer zijn werkgever de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking
onrechtmatig beëindigt.126 De nationale rechter moet in het kader van zijn bevoegd-
heden echter waarborgen dat de verkrijger in een dergelijk geval ten minste de
gevolgen draagt die het toepasselijke nationale recht aan de verbreking van de
arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking door toedoen van de werkgever ver-
bindt, zoals de uitbetaling van het loon en van andere voordelen die krachtens dit
nationale recht zijn verbonden aan de opzegtermijn die deze werkgever moet
eerbiedigen.

Door het Juuri-arrest is duidelijk geworden dat artikel 7:665 BW geen recht geeft op
een hoge(re) vergoeding. Het feit dat de ontbinding ‘voor rekening van de werkge-
ver’ dient te komen, zoals beschreven in artikel 7:665 BW, betekent geenszins dat
men tot een c-factor moet komen die hoger is dan één.127 Bij een ontbindingsverzoek
van de werknemer na overgang van onderneming werd een wijziging van de omstan-
digheden ten nadele van dewerknemer aanvaard, omdat door de overgang van onder-
neming de werknemer vijfenhalf uur reistijd per dag zou krijgen.128 De kantonrechter
wees vervolgens een vergoeding toe met correctiefactor 1. Bij een ander ontbindings-
verzoek van de werkneemster voor overgang van onderneming naar België werd
eveneens een wijziging van omstandigheden ten nadele van de werkneemster aan-
vaard, omdat door de overgang van onderneming de bestaande arbeidsvoorwaarden
wegens de Belgische caomoestworden aangepast, de toegenomen reistijd en de beper-
kte compensatie die werd geboden.129 De kantonrechter wees uiteindelijk een ver-
goeding toe met correctiefactor 0,15, zijnde ongeveer één bruto maandsalaris. Beltzer
stelt in zijn annotatie bij de uitspraak dat artikel 7:665 BW de werknemer slechts een
geringe steun in de rug biedt bij een ontbindingsverzoek krachtens artikel 7:685 BW.

125 HvJ EG 27 november 2008, JAR 2009/20 m.nt. E. Knipschild (Juuri/Amica).
126 HvJ EG 27 november 2008, JAR 2009/20 m.nt. E. Knipschild (Juuri/Amica).
127 Beltzer 2010c, p. 92.
128 Ktr. Amsterdam 24 mei 2007, JAR 2007/168 m.nt. R.M.Beltzer (Laumen/Kempen & Co).
129 Ktr. Tilburg 26 juli 2007, JAR 2007/259 m.nt. R.M. Beltzer.

Ontslag 3.9.4

85



Volgens Beltzer loopt de procedure voor dewerkneemster uiteindelijk ‘matig’ af. Mijns
inziens loopt de procedure voor dewerkneemster ronduit slecht af. De kantonrechter is
van mening dat de redelijkheid en billijkheid er aan in de weg staan de vergoeding te
relateren aan de gebruikelijke formule, omdat dit ‘unfair’ zou zijn in de richting van de
blijvers en evenmin billijk ten opzichte van degenen die, geconfronteerd met dezelfde
omstandigheden die men kon zien aankomen, wel tijdig pro actief zijn geweest. Even-
als Beltzer ontgaat mij de achtergrond van die redenering.

Het nieuwe artikel 7:665 BW bepaalt dat, indien de arbeidsovereenkomst wordt
beëindigd door of op verzoek van dewerknemer omdat de overgang van onderneming
een aanmerkelijkewijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van dewerknemer
tot gevolg heeft, de arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn beëindigd op initiatief
van de werkgever. In dat geval is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd
en wellicht een additionele vergoeding als bedoeld in het nieuwe artikel 7:673 lid 9
sub a BW. In dit artikel wordt alleen de situatie geregeld wanneer een werknemer
overgaat tot beëindiging aangezien de werknemer, als de werkgever de arbeidsover-
eenkomst beëindigt, op grond van artikel 7:673 BW sowieso al recht op transitiever-
goeding heeft.

3.9.4 Overgang van onderneming naar Nederlands recht
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