
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het wetsvoorstel overgang van onderneming: de niet te onderschatten invloed
van Richtlijn 98/50 EG

Beltzer, R.M.; Holtzer, M.

Publication date
2001

Published in
SMA

Link to publication

Citation for published version (APA):
Beltzer, R. M., & Holtzer, M. (2001). Het wetsvoorstel overgang van onderneming: de niet te
onderschatten invloed van Richtlijn 98/50 EG. SMA, 299-314.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-wetsvoorstel-overgang-van-onderneming-de-niet-te-onderschatten-invloed-van-richtlijn-9850-eg(e18dd1dd-233b-49c0-a553-be412f2f070b).html


Het wetsvoorstel overgang van onderneming: de niet te onderschatten 
invloed van Richtlijn 98/50 EG 
 
Auteurs 
Mr. R.M. Beltzer 
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1. Inleiding 
 
In november 2000 zag wetsvoorstel 27 4691 het licht. Met dit wetsvoorstel beoogt de 
wetgever uitvoering te geven aan Richtlijn 98/50 EG inzake overgang van ondernemingen 
(verder: Richtlijn 98/50).2 Over dit wetsvoorstel is het tot nu toe opmerkelijk stil gebleven in 
de literatuur. Dat is merkwaardig, nu het onderwerp “overgang van ondernemingen” zich 
de laatste jaren in een grote belangstelling heeft mogen verheugen. De vele publicaties en 
symposia over dit onderwerp illustreren dat. Wellicht is deze stilte te verklaren door het feit 
dat Richtlijn 98/50 is gepresenteerd als vooral een cosmetische operatie, bedoeld om enkele 
zaken te verduidelijken en rechtspraak te codificeren die onder de vigeur van de oude 
richtlijn (verder: Richtlijn 77/187) is gewezen. Hiermee zou de verwachting kunnen worden 
gewekt dat wetsvoorstel 27 469 ook niet veel nieuws brengt. 
 Dat is maar ten dele waar. Richtlijn 98/50 heeft enerzijds inderdaad enkele 
verduidelijkingen gebracht die niet tot wijzigingen in de Nederlandse wetgeving nopen. Zo 
behoeft het in Richtlijn 98/50 opgenomen ondernemingsbegrip, waar nu al 24 jaar over 
wordt geprocedeerd, strikt genomen niet tot wijziging in de Nederlandse wetgeving te 
leiden. Anderzijds heeft Richtlijn 98/50 echter een aantal noviteiten en verduidelijkingen 
gebracht die wel aanleiding tot aanpassing geven; daarnaast biedt de richtlijn op een aantal 
punten de lidstaten de keuze al of niet een bepaalde regeling in het leven te roepen, zoals in 
geval van overgang van een insolvente onderneming. Wetsvoorstel 27 469 biedt wat dit 
betreft van alles wat: van een rechtvaardiging in de memorie van toelichting waarom een 
bepaalde regeling niet nodig is via enkele terminologische wijzigingen op andere punten tot 
een fonkelnieuwe regeling, bijvoorbeeld ten aanzien van de overgang van pensioenen. 
Reden genoeg in deze bijdrage op alle aspecten van het wetsvoorstel in te gaan. 
 
2. Artikel 7:662 BW - enkele terminologische kwesties 
 
Het eerste artikel van Afdeling 8, artikel 7:662 BW, ondergaat een gehele ‘restyling’. In het 
nieuwe eerste lid komt te staan dat ook de arbeidscontractant door de artikelen 7:662 e.v. BW 
wordt beschermd. Op deze bepaling komen wij in de volgende paragraaf terug. Het tweede 
lid bevat een tweetal definities, vrijwel rechtstreeks overgenomen uit artikel 1 lid 1 onder a 
en b van de richtlijn. De wat vage, door de jaren heen door het Hof van Justitie vormgegeven 
definitie van “overgang van onderneming” zal nu ook een plaats in de Nederlandse 
wetgeving krijgen. Onder “overgang” moet volgens het voorgestelde artikel 7:662 lid 2 onder 
a BW worden verstaan “de overgang, met het oog op voortzetting van een al dan niet 
hoofdzakelijk economische activiteit, ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing, 
van een economische eenheid die haar identiteit behoudt”. Het zinsdeel in het huidige 
artikel 7:662 onder b, beginnend met “inzonderheid” zal niet terugkeren. Doel van deze zin 
was een enuntiatieve opsomming te geven van de overeenkomsten ten gevolge waarvan een 
                                                      
1 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nrs. 1-2. 
2 Voluit: Richtlijn van 29 juni 1998 tot wijziging van Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan. 



onderneming kan overgaan. Een dergelijke opsomming is echter overbodig, wordt door de 
richtlijn niet geëist en kan zelfs verwarring in de hand werken – het Hof van Justitie heeft 
immers uitgemaakt dat zo ongeveer elke rechtshandeling (dus niet alleen overeenkomsten) 
een overgang van onderneming kan bewerkstelligen. In lid 2 onder b wordt het begrip 
“identiteit” uitgelegd: “een geheel van georganiseerde middelen”. 

Een aantal zaken valt hierbij op. De wetgever heeft ervoor gekozen de begrippen 
“overgang krachtens overeenkomst” en “onderneming” niet te scheiden. Die keuze heeft de 
Europese wetgever ook niet gemaakt, maar had onzes inziens de begrijpelijkheid van het 
toch al tamelijk moeilijk in woorden te vangen begrippenpaar vergroot. De vraag of iets een 
onderneming is die haar identiteit behoudt is namelijk goed te scheiden van de vraag of die 
onderneming vervolgens ook “krachtens overeenkomst” overgaat.3

Daarnaast heeft de wetgever een oogmerkvereiste in artikel 7:662 BW geïntroduceerd. 
Dat is ook in navolging van Richtlijn 98/50, waarmee de Europese wetgever volgens de 
vierde overweging van de considerans bij de richtlijn heeft beoogd“geen wijziging (…) van 
de werkingssfeer van Richtlijn 77/189/EEG zoals uitgelegd door het Hof van Justitie” 
teweeg te brengen. Het Hof heeft het echter nooit over een oogmerkvereiste gehad, sterker 
nog, uit de rechtspraak kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat het subjectieve 
oogmerk van de verkrijger er in het geheel niet toe doet. Van Straalen en Beltzer hebben in 
hun proefschriften aangegeven dat aan het oogmerkvereiste al zou moeten zijn voldaan 
wanneer de verkrijger de activiteiten feitelijk voortzet.4

Ten slotte valt op dat fusie nu expliciet in artikel 7:662 BW wordt genoemd als titel 
die tot overgang kan verplichten. Destijds meende de wetgever dat opneming van fusie in de 
opsomming van artikel 7:662 onder b, laatste zin, niet noodzakelijk was, omdat fusie voor 
werknemers toch minimaal dezelfde gevolgen zou hebben als toepasselijkheid van de 
artikelen 7:662 e.v. BW.5 Dat is echter niet per definitie het geval; zouden de artikelen 7:662 
e.v. BW niet gelden in geval van fusie, dan zou de werknemer bijvoorbeeld het 
bewijsvoordeel van artikel 7:665 BW missen. Opmerkelijk is dat splitsing – toch in vele 
opzichten het spiegelbeeld van fusie – wél een plaats in het huidige artikel 7:662 BW heeft 
gekregen. Wetsvoorstel 27 469 maakt aan alle onduidelijkheid een einde door beide vormen 
van overgang expliciet te noemen. 

In lid 3 zal, in navolging van artikel 1 lid 1 onder a van Richtlijn 98/50, komen te 
staan dat een vestiging of een onderdeel van een onderneming of vestiging als onderneming 
moet worden beschouwd. Hiermee verdwijnen de woorden “dienst of instelling” die nu in 
onderdeel a van artikel 7:662 BW staan. Deze woorden kunnen goed gemist worden, nu hun 
precieze bereik nooit duidelijk was en zij niets toevoegen aan het feit dat de 
richtlijnbepalingen en de artikelen 7:662 e.v. BW op álle ondernemingen – zoals hiervoor 
gedefinieerd - van toepassing kunnen zijn. 

                                                      
3 Zie voor het ondernemingsbegrip bijvoorbeeld de arresten HvJEG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 
(Spijkers), HvJEG 14 april 1994, JAR 1994/107 (Schmidt), HvJEG 12 november 1992, JAR 1993/15 
(Watson Rask), HvJEG 19 september 1995, NJ 1996, 520, HvJEG 11 maart 1997, JAR 1997/91 (Süzen) 
en, recent, HvJEG 25 januari 2001, JAR 2001/68 (Oy Liikenne Ab); voor het overeenkomstvereiste: HvJ 
EG 17 december 1987, NJ 1989, 674 (Ny Mølle Kro), HvJ EG 5 mei 1988, NJ 1989, 712 (Besi Mill), HvJ 
EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423, en recent, HvJEG 14 september 2000, JAR 2000/225 (Collino & 
Chiappero) en HvJEG 26 september 2000, JAR 2000/239 (Mayeur). 
4 P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming (diss. RUG), 
Deventer: Kluwer 2000, p. 69, R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de publieke en private sector 
(diss. UvA), Deventer: Kluwer 2001, p. 21. 
5 Zie Kamerstukken II 1979-1980, 15 940, nr. 3, p. 2 en 3. Kamerstukken II 1980-1981, 16 453, nr. 3, p. 4. 
Voordeel van fusie is bovendien dat pensioenrechten mee overgaan. Bij een ‘gewone’ overgang van 
onderneming is dat, ingevolge het bepaalde in artikel 7:664 BW, niet het geval. Zoals hierna zal 
blijken, leidt wetsvoorstel 27 469 ertoe dat dit verschil grotendeels vervalt.  



 
3. Overheidspersoneel 
 
Dat de regels omtrent overgang van onderneming van toepassing zijn op alle soorten 
ondernemingen, groot of klein, privaat of publiek, is door de rechtspraak van het Hof van 
Justitie EG duidelijk gemaakt. Artikel 1 lid 1 onder c van Richtlijn 98/50 vormt de codificatie 
van die rechtspraak: de richtlijn is van toepassing op openbare en particuliere 
ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, waarbij het er niet toe doet of zij 
een winstoogmerk hebben. Alleen een enkele administratieve reorganisatie van 
overheidsdiensten of de overgang van administratieve functies tussen overheidsdiensten is 
geen overgang in de zin van de richtlijn.6

 Dit betekent echter niet dat alle bij de overheid werkende personen worden 
beschermd door de richtlijn. Voor toepasselijkheid van de richtlijn moet aan drie definities 
zijn voldaan. Er moet een onderneming zijn, die moet overgaan, en het betrokken personeel 
moet werknemer zijn. Wat die laatste definitie betreft, bepaalt Richtlijn 98/50 in artikel 2 lid 
1 onder d dat onder een werknemer wordt verstaan iedere persoon die krachtens de 
nationale arbeidswetgeving bescherming geniet als werknemer.7 Het tweede lid van artikel 2 
bepaalt verder dat de richtlijn geen afbreuk doet aan het nationale recht met betrekking tot 
de definitie van een “arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking”8. Over het antwoord op de 
vraag of overheidspersoneel – arbeidscontractanten en ambtenaren – nu wel of niet als 
“werknemers” in de zin van de richtlijn moeten worden beschouwd – in het bijzonder: of zij 
een arbeidsbetrekking hebben - zijn flink wat pennen in beweging geweest.9 Zou 
overheidspersoneel toch onder de richtlijn vallen, dan zouden onze artikelen 7:662-666 BW -
die zich immers tot werknemers in de zin van Titel 10 Boek 7 BW beperken - niet volstaan. 
Het Hof van Justitie heeft in september vorig jaar met twee uitspraken de knoop 
doorgehakt.10 Eerst besliste het ten aanzien van een privatiseringsoperatie dat de richtlijn 
niet van toepassing was op twee Italiaanse ambtenaren, nu zij op het moment van overgang 
onder een publiekrechtelijk statuut vielen en niet onder het Italiaanse arbeidsrecht. In een 
deprivatiseringszaak oordeelde het Hof precies andersom. De richtlijn was wel van 
toepassing, want de werknemer was immers op het moment van overgang werknemer in de 
zin van de nationale – in casu: Franse – wetgeving.11

 Hoewel Richtlijn 98/50 de Nederlandse wetgever niet verplicht een regeling voor 
ambtenaren in het leven te roepen, heeft de wetgever niettemin alleen al in de memorie van 
toelichting enkele pagina’s ingeruimd om te verantwoorden waarom hij dat niet heeft 

                                                      
6 Deze bepaling is de codificatie van HvJEG 15 oktober 1996, JAR 1996/254 (Henke). De wetgever 
vindt het niet nodig deze bepaling in wetgeving om te zetten (Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3, 
p. 10). 
7 Deze bepaling vormt de codificatie van HvJEG 7 februari 1985, NJ 1985, 901 (Wendelboe) en HvJEG 
11 juli 1985, NJ 1988, 907 (Mikkelsen). 
8 Richtlijn 1977 gebruikte in plaats van “arbeidsbetrekking” de term “arbeidsverhouding”. 
9 Zie onder meer ons artikel “De gewijzigde richtlijn overgang van ondernemingen: openbare 
ondernemingen en overheidspersoneel”, SMA 2000, p. 58-63 en G.J.J. Heerma van Voss, “Overgang 
van onderneming en ambtenaren”, SR 2000, p. 207-210. 
10 HvJEG 14 september 2000, JAR 2000/225 (Collino & Chiappero/Telecom Italia) en HvJEG 26 
september 2000, JAR 2000/239 (Mayeur/APIM). 
11 Zie voor een bespreking van deze twee arresten A.G. Veldman, “Overgang van onderneming en 
overheidswerknemers”, SR 2001, p. 85, R.M. Beltzer, “De geloste ambtenaar mist de bus”, 
ArbeidsRecht, 2000/12, 66 en voor het eerste arrest tevens T. van Peijpe, “Annotatie bij HvJ EG 14 
september 2000, C-343/98, JAR 2000/25, Collino  en Chiappero tegen Telecom Italia SpA”, SMA 2000, 
p. 62-66. 

http://www.sinzheimer.com/pubsdb.asp?id=159&user=1&start=2001&end=1968&type=0
http://www.sinzheimer.com/pubsdb.asp?id=159&user=1&start=2001&end=1968&type=0
http://www.sinzheimer.com/pubsdb.asp?id=190&user=1&start=2001&end=1968&type=0


gedaan.12 Deze verantwoording vloeit grotendeels voort uit vragen van de Raad van State op 
dit punt.13 Niettemin siert het de wetgever dat hij een tamelijk uitgebreide beschouwing 
geeft, nu in de literatuur ettelijke malen om een helder standpunt is gevraagd. De wetgever 
wijst in de memorie van toelichting op de net besproken arresten, waaruit zou volgen dat 
voor ambtenaren geen regeling hoeft te worden getroffen. Zij genieten immers geen 
bescherming als werknemer en niet op grond van arbeidswetgeving.14 Daarbij gaat de 
wetgever echter voorbij aan het feit dat het Hof in de hiervoor genoemde Franse 
deprivatiseringszaak overwoog dat Richtlijn 98/50 in dat geval wel degelijk van toepassing 
is, nu de aan de onderneming verbonden personen op het moment van overgang als 
werknemer worden beschermd. Met andere woorden: voor de overgang van 
werknemerschap naar ambtenaarschap dient wel een voorziening te worden getroffen 
waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die de richtlijn stelt. 

Er gloort echter voor ambtenaren licht aan de horizon: de memorie van toelichting 
geeft tevens aan dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereid is te 
bezien of aan het bij privatisering gehanteerde uitgangspunt van “behoud van rechten 
materieel zo veel als mogelijk” een wettelijke basis kan worden gegeven. Dat zal in overleg 
met de betrokken sectorwerkgevers gebeuren. “Het afwachten van de resultaten van dat 
overleg zou een tijdige implementatie van de richtlijn in gevaar kunnen brengen.”15 Een 
dergelijke, hopelijk op korte termijn te verwachten regeling zou geen breuk met het verleden 
betekenen. Medio jaren tachtig zag de door de ministerraad vastgestelde nota “Personele 
aspecten van privatisering” het licht. Deze nota, die ook aan de Tweede Kamer is 
toegezonden, biedt sindsdien het handvat voor de behandeling van rechten en 
verplichtingen van ambtenaren indien hun onderneming wordt geprivatiseerd. In deze nota 
is een aan de artikelen 7:662 e.v. BW gelijkwaardige bescherming als principe opgenomen.16 
Zou de wetgever inderdaad tot een wettelijke regeling komen, dan dient hij, zoals gezegd, bij 
zijn overwegingen tevens de arbeidsrechtelijke gevolgen van deprivatisering te betrekken. 
 Arbeidscontractanten hebben wel een arbeidsovereenkomst en zij worden derhalve 
als werknemer beschermd. Op hen zijn de artikelen 7:662 e.v. BW nu niet van toepassing, 
omdat artikel 7:615 BW dat verhindert. Voor die uitsluiting ziet de wetgever geen grond 
meer. In het eerste lid van artikel 7:662 BW zal komen te staan dat, in afwijking van artikel 
7:615 BW, de artikelen 7:662 e.v. BW ook van toepassing zijn op de “werknemer die arbeid 
verricht in een onderneming die in stand wordt gehouden door staat, provincie, gemeente, 
waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam.” Werken bij een overheidsdienst zowel 
ambtenaren als arbeidscontractanten en zijn op de overgang van die dienst de artikelen 7:662 
e.v. BW van toepassing, dan gaan de ambtenaren dus niet verplicht over en de 
arbeidscontractanten wel. De plaatsing van deze bepaling in het eerste lid van artikel 7:662 
BW is overigens opmerkelijk. De daaropvolgende leden betreffen immers, zoals hiervoor is 
aangegeven, de definitie van overgang van onderneming. Men had deze bepaling veeleer in 
een apart artikel verwacht of in artikel 7:666 BW, dat eveneens over de reikwijdte van de 
daaraan voorafgaande artikelen gaat. 
 
4. Opzegverbod 
 

                                                      
12 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3, p. 4-6 en 9. 
13 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469 B, p. 1-2. 
14 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3, p. 4. 
15 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3, p. 6. 
16 Kamerstukken II 1985-1986, 17 938, nr. 15. 



Indien wetsvoorstel 27 469 wet wordt, zal aan artikel 7:670 BW een bijzonder opzegverbod 
worden toegevoegd. Onder vernummering van het huidige lid 8 van dat artikel tot lid 9 zal 
het nieuwe lid 8 als volgt luiden: 
 

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de in zijn onderneming werkzame werknemer 
niet opzeggen wegens de in artikel 662, lid 2, onderdeel a, bedoelde overgang van die 
onderneming. 

 
Deze bepaling vloeit voort uit artikel 5 lid 1 van de richtlijn, waarin staat dat de overgang 
van onderneming op zich geen reden vormt tot ontslag. Het Hof van Justitie bepaalde in 
1988 dat de werknemer die in strijd met de richtlijn voor de overgang is ontslagen, geacht 
moet worden op het moment van overgang nog in dienst te zijn.17 Het ontslag wordt geacht 
vanwege de overgang te zijn gegeven wanneer de overgang de enige reden voor het ontslag 
was. Hierbij moet worden gelet op de objectieve omstandigheden waarin het ontslag is 
gegeven. In casu waren de werknemers kort voor de overgang ontslagen en waren zij na de 
overgang door de verkrijger weer in dienst genomen. Op basis van dat arrest heeft de Hoge 
Raad bepaald dat een ontslag dat alleen door de overgang is ingegeven nietig moet worden 
geacht. Een werknemer die beroep wil doen op de nietigheid van een ontslag dat is gegeven 
wegens overgang van een onderneming, is daarbij volgens de Hoge Raad niet gebonden aan 
de termijn van zes maanden uit artikel 9 van het BBA.18

 Met de introductie van artikel 7:670 lid 8 BW verandert deze nietigheid in een 
vernietigbaarheid. Dat de werknemer niet is gebonden aan de termijn uit artikel 9 BBA 
verandert niet, nu de wetgever op dit punt geen wijziging heeft voorgesteld. Opmerkelijk is 
eveneens dat het nieuwe opzegverbod ook op een ander punt een aparte behandeling krijgt, 
en het is maar de vraag of de wetgever dat ook bedoeld heeft. Artikel 7:677 lid 5 BW 
verklaart dat de werknemer twee maanden de tijd heeft een beroep te doen op een 
vernietigingsgrond als bedoeld in artikel 7:670, leden 1 tot en met 7 BW. In wetsvoorstel 27 
469 wordt dit niet uitgebreid tot lid 8. Ofwel: wil de werknemer een beroep doen op 
overtreding van het in lid 8 opgenomen opzegverbod, dan is hij niet gebonden aan de 
termijn van twee maanden. Wij vermoeden dat de wetgever dit is vergeten. In geen van de 
kamerstukken wordt hierover gesproken, terwijl een expliciete vermelding van deze 
uitzondering wel voor de hand had gelegen. Artikel 7:670b lid 2 BW zal, indien dit niet 
wordt gewijzigd, eenzelfde omissie bevatten. 
 De zinsnede “in zijn onderneming werkzame werknemer” zou verwarring kunnen 
scheppen. Hiermee wordt namelijk niet de (nieuwe) eis gesteld dat de werknemer feitelijk 
werkzaam moet zijn in de onderneming die overgaat. Het enige criterium is immers dat de 
werknemer een arbeidsovereenkomst heeft ‘bij’ de onderneming die overgaat; de plaats van 
zijn feitelijke werkzaamheden is irrelevant.19 Een gedetacheerde werknemer gaat mee over 
indien de onderneming van zijn werkgever, de detacheerder, overgaat, ook al werkt hij 
feitelijk bij de inlener. Omgekeerd gaat de gedetacheerde werknemer niet mee over indien de 
onderneming van de inlener overgaat. 
 
5. Pensioen 
 
Één van de meest ingrijpende wijzigingen die in het wetsvoorstel worden voorgesteld betreft 
een regeling omtrent pensioenen. Volgens het huidige artikel 7:664 BW gaan de rechten en 
verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit een pensioentoezegging of 

                                                      
17 HvJEG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork). 
18 HR 29 december 1995, JAR 1996/29 (Buyck/Van den Ameele). 
19 In gelijke zin Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3, p. 15. 



spaarregeling conform de PSW niet van rechtswege over op de verkrijger. Voor pensioen- of 
spaarregelingen waarop de PSW niet van toepassing is, is volgens artikel 2 van dat artikel de 
verkrijger naast de vervreemder hoofdelijk verbonden. Voor werknemers-
grootaandeelhouders (werknemers die op het tijdstip van overgang middellijk of 
onmiddellijk houder zijn van tenminste 10% van het geplaatste kapitaal van de 
onderneming) geldt het aparte regime van 7:664 lid 3 BW.  
 In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel worden ten opzichte van de 
huidige regeling drastische wijzigingen voorgesteld. Als aanleiding de huidige uitzondering 
voor pensioenregelingen bij overgang van onderneming te bezien worden genoemd de 
recente wijziging in de PSW (verbod tot uitstelfinanciering)20, de brief van FNV/CNV/MHP 
van 10 februari 1999 (waarin aandacht voor de pensioenproblematiek bij overgang van 
onderneming werd gevraagd) en het streven “witte vlekken” op pensioenterrein zo veel 
mogelijk terug te dringen. Naar het oordeel van de regering is een pensioenregeling ook een 
arbeidsvoorwaarde en de bescherming op grond van Richtlijn 98/50 zou daarom zo veel 
mogelijk van toepassing moeten zijn op pensioenregelingen in de zin van de PSW, waarbij 
het geen verschil zou moeten maken bij wie de uitvoering van de pensioenregeling is 
ondergebracht. Het afschaffen van uitstelfinanciering wordt in dit kader van belang geacht 
omdat daardoor de kans dat bij overgang van onderneming een financieringsachterstand bij 
de vervreemder bestaat aanzienlijk zou worden verkleind. Om die reden wordt voorgesteld 
artikel 7:664 BW als volgt te wijzigen: 
 

1. Artikel 663, eerste volzin, is niet van toepassing op rechten en verplichtingen van de 
werkgever die voortvloeien uit een toezegging omtrent pensioen als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onderdeel a van de Pensioen- en spaarfondsenwet indien: 
a. de verkrijger aan de werknemer, bedoeld in artikel 663, dezelfde toezegging doet, die hij 
reeds voor het tijdstip van overgang heeft gedaan aan zijn werknemers; 
b. de verkrijger op grond van artikel 3 van de Wet betreffende verplichte deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds, verplicht is deel te nemen in een bedrijfspensioenfonds en de 
werknemer, bedoeld in artikel 663, gaat deelnemen in dat fonds. 
2.  Het eerste lid is niet van toepassing indien de werknemer, bedoeld in artikel 663, voor de 
overgang op grond van artikel 3 van Wet betreffende verplichte deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds, verplicht is deel te nemen in een bedrijfspensioenfonds en deze zelfde 
verplichting blijft gelden na de overgang. 
3.  Artikel 663, eerste volzin, is niet van toepassing op rechten en verplichtingen van de 
werkgever die voortvloeien uit een spaarregeling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de 
Pensioen- en spaarfondsenwet indien de verkrijger de werknemer, bedoeld in artikel 663, 
opneemt in de spaarregeling die reeds voor het tijdstip van overgang gold voor zijn 
werknemers. 

 
In afwachting van de behandeling van het wetsvoorstel inzake een nieuwe regeling voor 
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds21 is onder artikel V: A, B en C een 
aantal wijzigingen van dit nieuwe artikel 664 voorgesteld, die mogelijk later in werking 
treden. Artikel 14a van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst wordt zodanig 
gewijzigd dat de regeling van artikel 663 en 664 ook geldt voor CAO-bepalingen die 
betrekking hebben op pensioen- en spaarregelingen.22 Voorts wordt een nieuw artikel 3b 
PSW geïntroduceerd. Samengevat bepaalt dit artikel dat indien aan de overgenomen 
                                                      
20 Wet van 21 december 1999, Staatsblad 1999, 592. 
21 Het voorstel van 6 april 2000 voor de nieuwe Wet verplichte deelneming in een 
bedrijfstakpensioenfonds, Kamerstukken II 1999-2000, 27 073, nrs. 1-2. Zie hierover: C.J. Kraaiveld, “Op 
weg naar een vernieuwde wet BPF”, SR 2000, p. 333-337. 
22 Opmerkelijk is dat de wetgever geen wijziging van het huidige artikel 14a lid 4 Wet CAO voorstelt. 
Dat lid lijkt ons overbodig geworden. 



werknemers geen pensioentoezegging was gedaan, maar bij de verkrijger wel een 
pensioenregeling geldt, deze regeling wordt geacht tevens te gelden ten aanzien van de 
overgenomen werknemers. Ook wijzigt de positie van de directeur-grootaandeelhouder. 
Volgens de regering dient, wanneer wordt gekozen voor overgang van rechten en 
verplichtingen op grond van pensioenregelingen, die bescherming ook te gaan gelden voor 
de directeur-grootaandeelhouder die als werknemer overgaat. In de memorie van toelichting 
wordt dit gemotiveerd door een verwijzing naar het arrest Mooij Verf23, waarin de Hoge 
Raad heeft beslist dat de bescherming bij overgang ook ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden van de directeur-grootaandeelhouder geldt.  
 Met deze wijziging wordt het huidige uitgangspunt dat pensioenen bij overgang van 
onderneming niet mee overgaan aan de kant gezet. Aan de memorie van toelichting 
ontlenen wij de volgende drie situaties, waarmee de werking van de voorgestelde nieuwe 
regeling kan worden verduidelijkt. 
 
1. De vervreemder heeft geen pensioenregeling, de verkrijger wel. 
In deze situatie is het volgens de regering de bedoeling dat de bij de verkrijger geldende 
pensioenregeling ook voor de werknemers gaat gelden die door hem zijn overgenomen. In 
dat geval is, zo wordt gesteld, handhaving van de bestaande arbeidsvoorwaardensituatie 
(namelijk dat er geen pensioenregeling is) “uiteraard” niet wenselijk.24

 
2. De vervreemder heeft een pensioenregeling, maar de verkrijger niet. 
Voor dit geval heeft de regering besloten dat overgang van onderneming niet mag leiden tot 
het eindigen van de pensioenregeling voor de werknemers van de vervreemder. Daarom 
moet de verkrijger verplicht worden de pensioenregeling voor de overgenomen werknemers 
voort te zetten. Op de verkrijger rust de verantwoordelijkheid voor de voortzetting van deze 
pensioenregeling. Hij zal deze moeten regelen via een pensioenfonds of een verzekeraar. 
Hierbij is niet de gedachte dat de verplichting tot voortzetting in de toekomst altijd zal 
moeten blijven bestaan, maar wel dat deze uitgangspunt zal moeten zijn voor 
onderhandelingen met de sociale partners. 
 
3. De vervreemder en verkrijger hebben beiden een pensioen- of spaarregeling, maar deze zijn 
verschillend. 
Bij twee bestaande pensioen- of spaarregelingen zal de verkrijger kunnen kiezen tussen (i) 
voortzetting van de regeling van de overgenomen werknemers of (ii) toepassing van de 
eigen regeling op de overgenomen werknemers. Die keuzemogelijkheid bestaat niet wanneer 
de verkrijger onder een verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsregeling valt en de 
overgenomen werknemers onder de werkingssfeer van dat bedrijfspensioenfonds gaan 
vallen. 
 
De hoofdlijn van het wetsvoorstel op dit punt is dus dat de overgenomen werknemers in  
beginsel worden beschermd in de situatie dat vervreemder of verkrijger geen 
pensioenregeling hebben. Bij onderling afwijkende pensioenregelingen tussen vervreemder 
en verkrijger kan de overgang leiden tot verslechtering van de pensioenregeling van de 

                                                      
23 HR 8 oktober 1993, RvdW 1993, 193, waarin werd verwezen naar de zaak Mikkelsen (HvJEG 11 juli 
1985, NJ 1988, 907). 
24 Overigens lijkt de tekst van artikel 3b PSW (nieuw) te zijn geformuleerd als een rechtsvermoeden, 
nu bepaald is dat de verkrijger “wordt geacht” de eigen pensioenregeling eveneens aan de 
overgenomen werknemers te hebben toegezegd. Is ruimte gelaten voor tegenbewijs? Dat lijkt niet de 
bedoeling van de regering. 



overgenomen werknemers, namelijk in het geval de verkrijger een minder gunstige regeling 
kent dan de vervreemder. 
 De inhoud van het wetsvoorstel op het gebied van pensioenregelingen is voor velen 
als een volslagen verrassing gekomen. In de juridische literatuur is tot op heden aan het 
onderwerp relatief geringe aandacht geschonken. Daarnaast heeft de problematiek maar tot 
weinig gepubliceerde jurisprudentie geleid.25 Tot slot lijkt ook de wijziging in Richtlijn 98/50 
geen enkele aanleiding te bieden voor een verandering van opvatting omtrent de overgang 
van pensioenrechten. Ten opzichte van Richtlijn 77/189 heeft Richtlijn 98/50 op dit punt 
slechts een kleine wijziging teweeggebracht. Daar waar Richtlijn 77/189 bepaalde dat de 
rechten - die wij gemakshalve samenvatten met “pensioenrechten”26 - niet van rechtswege 
overgingen, bepaalt Richtlijn 98/50 thans dat de lidstaten ook anders kunnen bepalen. In 
Richtlijn 98/50 is dus géén implementatieverplichting ter zake van pensioenrechten 
opgenomen. De discussie in de literatuur omtrent pensioen en overgang van onderneming 
heeft zich tot op heden toegespitst op twee aspecten: (i) de voortzetting van de 
pensioenopbouw na overgang van de onderneming en (ii) de bescherming van 
pensioenaanspraken.  
 Met betrekking tot het eerste punt is door onder meer Banz27 betoogd dat, ondanks 
het bestaan van de wettelijke uitsluitingsgrond, de koper van een onderneming waar voor de 
werknemers een pensioenregeling bestaat, op grond van het goed werkgeverschap wel 
degelijk gehouden zou zijn aan de overgenomen werknemers de deelname aan een 
vergelijkbare pensioenregeling te bieden. Ook Thijssen28 bepleit een verplichting van de 
verkrijger tot het toezeggen van een gelijkwaardige pensioenregeling zoals die bij de 
vervreemder gold, in de situatie waarin op “going concern”- basis wordt overgenomen. Hij 
ziet overigens niet het goed werkgeverschap, maar de (strekking van) de 
overnameovereenkomst als grondslag voor de verplichting tot het creëren van een minstens 
gelijkwaardige pensioenregeling. Reinking29 heeft daarnaast gewezen op artikel 2 lid 2 PSW. 
In deze bepaling wordt de werkgever geacht aan personen zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 
PWS ook een pensioentoezegging te hebben gedaan, indien die persoon behoort tot de groep 
voor wie in de onderneming een regeling betreffende pensioenen geldt, tenzij het tegendeel 
uitdrukkelijk blijkt. Op die voet kan de verkrijger reeds thans gehouden zijn overgenomen 
personeel op te nemen in zijn pensioenregeling. Reinking heeft zich daarbij ook de vraag 
gesteld of het expliciet uitsluiten van overgenomen personeel zich wel verdraagt met het 
goed werkgeverschap en betoogt dat een dergelijke clausule daarmee in strijd zou komen 
indien de overname als doel heeft de positie binnen de eigen branche te versterken, zulks in 
tegenstelling tot een overname, bedoeld om de onderneming van de ondergang te redden. 
Tulfer30 wijst een dergelijke “beperkende werking” van het goed werkgeverschap af: de 
verkrijger kan zich immers beroepen op een uitdrukkelijke uitzondering in artikel 7:664 lid 1 
BW en op de hem door artikel 2 lid 2 PSW expliciet geboden uitsluitingsmogelijkheid.  
 Het tweede aspect ziet op het niet overgaan van de affinancieringsverplichting, wat 
voor de werknemers – afhankelijk van het voor hen geldende pensioenreglement – een 
                                                      
25 Wij noemen Ktg. Leiden 28 maart 1998, Pensioen Jurisprudentie 1998/34 en Rb. Amsterdam 15 
december 1999, JAR 2000/ 8. 
26 Artikel 3 lid 3 sub a spreekt van “de rechten van de werknemers op ouderdomsuitkeringen, 
invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten betrekkingen uit hoofde van voor één of meer 
bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels van sociale voorzieningen welke bestaan naast de 
wettelijke stelsels van sociale zekerheid van de lidstaten”. 
27 J.C. Banz, “Enige pensioenrechtelijke beschouwingen bij fusie en overname”, TVVS 1995/2, p. 34-37. 
28 W.P.M. Thijssen, annotatie bij Ktg. Leiden 25 maart 1998, Pensioen Jurisprudentie 1998/34. 
29 P.A.Ch. Reinking, “Pensioenrechten bij overgang van een onderneming”, TPV 1996/5. 
30 P.M. Tulfer, Pensioenen, fondsen en verzekeraars, Deventer: Kluwer 1997, p. 420. Zo ook Beltzer, a.w. 
noot 3, p. 75. 



potentieel pensioennadeel vormt. Conform de huidige wetgeving geldt de hoofdelijkheid ex 
artikel 7:663 BW niet ter zake van de pensioenregeling. In geval een pensioenregeling door 
overgang van onderneming eindigt is uitsluitend de overdragende ondernemer 
aansprakelijk voor de eventuele affinanciering van de backservice. In de praktijk worden 
hier in de regel afspraken over gemaakt, vaak daarop neerkomend dat de verkoper wordt 
verplicht dergelijke bedragen ineens te voldoen. Niettemin bestaat hier voor werknemers een 
risico indien de vervreemder in betalingsonmacht verkeert en daardoor niet in staat is de 
resterende pensioenaanspraak af te financieren. Het reeds genoemde verbod tot 
uitstelfinanciering maakt aan dit risico niet onmiddellijk een einde. Reinking31 heeft dan ook 
gepleit voor een wetsaanpassing waardoor de verkrijger hoofdelijk aansprakelijk wordt voor 
de affinanciering. Een gevolg van het wetsvoorstel zou zijn dat de (in tijd beperkte) 
hoofdelijkheid nu óók voor pensioenregelingen zou gaan gelden en wij beschouwen dit als 
een positief neveneffect van de voorgestelde regeling. Tegen de hoofdlijn van het 
wetsvoorstel op het punt van de pensioenregelingen hebben wij echter principiële bezwaren, 
waarop wij hierna zullen ingaan. 
 Bij brief van 14 december 2000 heeft het VNO-NCW zich gericht tot de Vaste 
Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer en praktische en uitvoeringstechnische 
bezwaren tegen het van toepassing verklaren van artikel 7:663 op pensioenen geuit. 
Samengevat komt dit commentaar erop neer dat het wetsvoorstel breekt met de bestaande 
praktijk, waarin in onderhandelingen rond de overgang van (een gedeelte van) een 
onderneming een regeling wordt getroffen voor het pensioen van werknemers die overgaan. 
Daarnaast wordt er onder meer op gewezen dat de mogelijkheid bestaat dat door de 
verkrijger twee keer uitvoeringskosten voor de pensioenregelingen zouden moeten worden 
betaald. Dit laatste beschouwen wij als een meer algemeen probleem bij overgang van 
onderneming, dat ook bijvoorbeeld bij overgang van CAO-verplichtingen kan gelden. Wij 
delen echter de kritiek van VNO-NCW waar het gaat om de beperking van de bestaande 
onderhandelingspraktijk. Met grote regelmaat worden in onderhandelingen omtrent 
overgang van onderneming afspraken gemaakt omtrent de pensioenregelingen, die erop 
neerkomen dat deze in al dan niet gewijzigde vorm overgaan op de verkrijger. Het is onze 
indruk dat bedrijfsfusies waarbij de overgaande werknemers in hun pensioen niet op enige 
wijze worden tegemoetgekomen maar zelden voorkomen. De verkrijger heeft er over het 
algemeen immers belang bij dat de werknemers voor het betreffende bedrijfsonderdeel 
behouden blijven. 
 Doch zelfs wanneer men deze inschattingen terzijde laat, kan worden geconcludeerd 
dat het huidige wetsvoorstel de nuanceringen die in de juridische literatuur op grond van 
het goed werkgeverschap en het doel van de overname wel zijn gemaakt terzijde schuift, 
doordat een systeem wordt gecreëerd waarin uitgangspunt is dat artikel 663 van toepassing 
is op de pensioenregelingen. De regering lijkt daarbij over het hoofd te hebben gezien dat de 
regel, dat de bestaande pensioenregeling van de overgenomen werknemers dient te worden 
voortgezet, verdergaande consequenties zou kunnen hebben dan op het eerste gezicht lijkt. 
Wij doelen daarbij op het gelijkheidsbeginsel, zoals dat door de Hoge Raad in het Afga-arrest 
is neergelegd.32 In dat arrest heeft de Hoge Raad met name beslist dat mag worden 
uitgegaan van een algemeen erkend rechtsbeginsel dat gelijke arbeid in gelijke 
omstandigheden op gelijke wijze moet worden beloond. Aan de hand van recente lagere 
jurisprudentie concludeert Vas Nunes33 dat het leerstuk van de gelijke behandeling een 
opwaardering ondergaat, waarbij hij constateert dat ongelijkheid altijd omhoog wordt 
gecompenseerd, nooit omlaag. Daarmee wordt de kern van ons bezwaar geraakt: wanneer 

                                                      
31 Reinking, a.w. noot 29. 
32 HR 8 april 1994, RvdW 1994, 88. 
33 P.C. Vas Nunes, “Geen gez…, iedereen gelijk”, ArbeidsRecht 2000/10, 53. 



werknemers zonder pensioenregeling worden geconfronteerd met overgenomen collega’s 
met een pensioenregeling, zal een beroep op het gelijkheidsheidsbeginsel een logische stap 
zijn om een gelijkwaardige pensioenregeling af te dwingen. Wanneer het daarbij gaat om 
gelijke arbeid in gelijke omstandigheden – vooral bij zogenaamde “blauwe boorden” kan 
men zich indenken dat die situatie snel zal bestaan – lijkt een beroep op het 
gelijkheidsbeginsel een grote kans van slagen te hebben. Als gevolg daarvan wordt de 
verkrijger die voor de eigen werknemers geen pensioenregeling heeft geschapen als gevolg 
van overgang van onderneming alsnog met die verplichting opgezadeld.34 De enige wijze 
om de kosten daarvan te beperken zou daaruit bestaan dat de verkrijger vóór de overgang 
een ongunstiger pensioenregeling in het leven roept, opdat de nadelige consequenties 
beperkt kunnen blijven.  
 Wanneer men de voorstellen op pensioengebied overziet lijkt duidelijk te worden dat 
de verplichting van de werkgever tot het aangaan van pensioenverplichtingen jegens de 
werknemers zich als een olievlek kan uitbreiden. De werkgever die een onderneming 
overneemt is zonder meer verplicht zijn eigen pensioenregeling op de overgenomen 
werknemers toe te passen, zelfs wanneer aan die werknemers door de vervreemder geen 
pensioentoezegging was gedaan. Voor de werkgever die geen pensioenregeling heeft, kan 
die verplichting alsnog op de voet van het gelijkheidsbeginsel ontstaan. Gezien de huidige 
actieve overnamepraktijk en de ruime interpretatie van het begrip overgang van 
onderneming, die door het Hof van Justitie en de Nederlandse rechter worden gehanteerd, 
valt het te verwachten dat het aantal werkgevers zonder pensioenregeling redelijk snel zal 
slinken. Die ontwikkeling zou kunnen worden versterkt door het aantal kleinere overnames 
waarop de artikelen 7:662 e.v. BW van toepassing zijn. Ook in situaties waarin slechts één 
werknemer of een gering aantal werknemers wordt overgenomen kan aanspraak op 
voortzetting van het pensioen bestaan. Deze aanspraak kan zich vervolgens uitbreiden tot 
alle werknemers in de onderneming van de verkrijger die vergelijkbaar werk verrichten.35 
Wij hebben geen pensioenplicht in Nederland, maar de thans voorgestelde regeling zou daar 
wel dicht bij kunnen komen. 
 Naast deze overwegingen op grond van het gelijkheidsbeginsel kunnen bezwaren 
van meer pensioenrechtelijke aard worden genoemd en wij zien uit naar komende 
commentaren op dit gebied. Wij noemen als voorbeeld de vraag of de verkrijger rekening 
dient te houden met de anciënniteit van de overgenomen werknemers wanneer hij deze in 
zijn pensioenregeling dient op te nemen. Het wetsvoorstel besteedt aan deze vraag geen 
aandacht. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, gezien de uitspraak van het Hof van 
Justitie inzake Collino en Chiappero.36 In die zaak heeft het Hof beslist dat 
anciënniteitsrechten “in beginsel” niet overgaan, behalve waar het financiële aanspraken 
betreft. Wij menen dat pensioenrechten als dergelijke financiële aanspraken moeten worden 
beschouwd, zodat behoud van anciënniteit van de overgenomen werknemers in een 
eventuele pensioenregeling van de verkrijger reeds geldend recht is. Een ander voorbeeld 
betreft de eigendom van overschotten van pensioenfondsen. Omtrent de eigendom van de 
middelen die niet uitdrukkelijk gebonden zijn aan dekking van reeds opgebouwde 
pensioenaanspraken is al geruime tijd discussie gaande. De problematiek speelde onder 

                                                      
34 Wij geven toe dat deze problematiek omtrent het gelijkheidsbeginsel zich al in de huidige regeling 
kan voordoen, bijvoorbeeld waar het gaat om ongelijke loonschalen. 
35 Wij verwijzen naar zaken als Schmidt (HvJEG 14 april 1994, NJ 1995, 149) en de hierboven 
aangehaalde uitspraak van de Rb. Amsterdam 15 december 1999 (JAR 2000/8), waarin aan de hand 
van de overgang van één werknemer en het aannemen van een derdenbeding in de 
koopovereenkomst werd geconcludeerd tot verplichting tot voortzetting van de pensioenvoorziening. 
36 HvJEG 14 september 2000, JAR 2000/225. 



meer in de Bensdorp-zaak37, waarin de pensioenaanspraken van de werknemers van een 
overgedragen onderneming waren ondergebracht in een nieuw opgericht pensioenfonds. De 
werknemers vorderden overdracht van een evenredig gedeelte van de pensioenuitvoerder 
van de vervreemder aanwezige overschotten aan het nieuwe pensioenfonds. Deze vordering 
werd uiteindelijk afgewezen aan de hand van uitleg van het pensioenreglement van het 
‘oude’ pensioenfonds. Uit het arrest blijkt echter dat de kans van slagen van dergelijke 
vorderingen niet uitgesloten moet worden geacht.38 Daarnaast heeft onder meer De Lange39 
onlangs betoogd dat door pensioenfondsen opgebouwde vermogensoverschotten ten goede 
aan de werkgever mogen komen. Daarbij meent hij dat het voor de hand ligt dat het 
overtollige resultaat van een eventuele eigen bijdrage die van de werknemer afkomstig is 
wel te allen tijde aan zijn eigen pensioenuitkering ten goede komt. Recentelijk werd in de 
pers gemeld dat de deelnemersraad van een van de KLM-pensioenfondsen een procedure 
heeft aangevangen, waarin de eigendom van overschotten wederom centraal staat.40 Het 
wetsvoorstel besteedt aan deze problematiek geen aandacht. Wij menen echter dat de 
overgang van pensioenrechten niet los kan worden gezien van de vraag omtrent de 
eigendom van de overschotten, althans dat het wenselijk zou zijn dat die vraag door de 
wetgever zou worden beantwoord vóórdat tot automatische overgang van pensioenrechten 
wordt besloten. In het andere geval valt te voorspellen dat deze kwestie een voortdurende 
bron van geschillen zal blijven, daar waar de overgang van de pensioenrechten zelf reeds 
met de nodige moeilijkheden gepaard zal gaan. Gezien het maatschappelijk debat dat 
hierover wordt gevoerd valt het onzes inziens nauwelijks vol te houden dat dit een 
ondergeschikt thema is dat geen serieuze behandeling verdient. 
 Alles overziend komt het ons voor dat over het voorgestelde artikel 7:664 BW beter 
moet worden nagedacht. De indiening van dit voorstel lijkt overhaast, nu Richtlijn 98/50 op 
dit gebied niet tot enige implementatie dwingt. Nu de regering ook op andere gebieden die 
verband houden met overgang van ondernemingen voornemens is in een later stadium 
aanvullende regels te scheppen (ambtenaren, insolventierecht), pleiten wij voor uitstel. Dat 
uitstel is nodig teneinde de praktische en juridische implicaties van overgang van 
pensioenregelingen nader te onderzoeken en tot een gedetailleerdere regeling te komen. 
Daarbij komt dat de maatschappelijke discussie over de pensioentoezegging nog in volle 
gang is. Ter zake van het wetsvoorstel is een aantal amendementen ingediend, waarin onder 
meer is gewezen op het feit dat de vraag in welke gevallen de werkgever verplicht is tot het 
doen van een pensioentoezegging onderdeel uitmaakt van een adviesaanvraag aan de SER. 
Inmiddels heeft de SER op 19 april 2001 een ontwerpadvies Nieuwe Pensioenwet 
uitgebracht. Daarnaast is onlangs door Depla en Schimmel een tweetal wetsvoorstellen41 
ingediend, waarvan één ziet op een minimumpensioen voor werknemers die thans buiten 
een pensioenregeling vallen. Aan de hand van deze en andere stukken zal de Tweede Kamer 
op een later tijdstip de kwestie integraal en principieel kunnen benaderen. 
 
6. Medezeggenschap 
 
                                                      
37 HR 25 november 1995, NJ 1995, 323. 
38 Zie E. Lutjens, “Pensioen bij overgang van ondernemingen”, Pensioen & Praktijk december 1998, p. 8. 
39 P.M.C. de Lange, “De eigendom van vermogensoverschotten van pensioenfondsen”, SR 2000, p. 
342-346. 
40 Zie NRC 15 februari 2001, “Pensioenweelde belandt onverwacht bij de rechter”. 
41 Voorstel van wet van de leden Depla en Schimmel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de 
Pensioen- en spaarfondsenwet in verband met het opnemen van voorschriften betreffende het 
voorzien in een minimale pensioenregeling ten behoeve van elke werknemer (Wet minimumpensioen) 
en het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Regeling 
koopkrachtbescherming pensioenen), beide van 11 april 2001. 



In Titel 10, Afdeling 8 van Boek 7 BW zijn thans geen bepalingen opgenomen die zien op de 
medezeggenschap van werknemers. De reden hiervoor is dat bij de implementatie van 
Richtlijn 77/189 ervan werd uitgegaan dat een en ander reeds in voldoende mate was 
geregeld in de WOR42. Richtlijn 98/50 heeft echter ook ten aanzien van de medezeggen-
schapsbepalingen een aantal wijzigingen geïntroduceerd.  
 In artikel 5 van Richtlijn 98/50 is een tweetal nieuwe alinea’s toegevoegd. In de eerste 
nieuwe alinea wordt de mogelijkheid geschapen dat, wanneer de vervreemder verwikkeld is 
in een faillissementsprocedure of soortgelijke procedure, bepaald mag worden dat 
werknemers die overgaan “naar behoren” worden vertegenwoordigd, totdat een nieuwe 
werknemersvertegenwoordiging wordt gekozen. In de tweede nieuwe alinea wordt bepaald 
dat de lidstaten een overgangsregeling dienen te treffen voor het geval de onderneming die 
overgaat niet als eenheid blijft bestaan. In die overgangsperiode dienen de werknemers 
vertegenwoordigd te blijven totdat een nieuwe werknemersvertegenwoordiging tot stand is 
gekomen. 
 In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt gesteld dat indien de 
verkrijger een ondernemingsraad heeft daarin reeds wordt voorzien. Immers, zo wordt 
gesteld, “deze ondernemingsraad vertegenwoordigt op basis van de Wet op de 
ondernemingsraden (…) alle in de onderneming werkzame personen”. Wij vragen ons af of 
die stelling juist is. Artikel 5 lid 1 van Richtlijn 98/50 bepaalt immers dat indien de 
overgedragen onderneming als eenheid blijft bestaan, de positie en de functie van de 
vertegenwoordigers van de overgenomen werknemers behouden dient te blijven (mits aan 
de voorwaarden terzake van een werknemersvertegenwoordiging is voldaan). Daar waar de 
overgedragen onderneming niet als eenheid blijft bestaan dienen de lidstaten thans volgens 
Richtlijn 98/50 maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de overgenomen werknemers 
die vóór de overgang vertegenwoordigd waren, ook daarna vertegenwoordigd blijven43. In 
de WOR is echter geen bepaling opgenomen die ziet op het al dan niet voortbestaan van de 
ondernemingsraad van de vervreemder in geval van overgang van de onderneming. Het 
lijkt vast te staan dat de overgenomen werknemers op enige wijze moeten zijn 
vertegenwoordigd, doch de vorm waarin dit dient te geschieden is niet vastgelegd. In de 
praktijk worden in dergelijke gevallen ondernemingsraden vaak gemengd, in die zin dat 
gekozen vertegenwoordigers van de vervreemder plaats nemen in de ondernemingsraad 
van de verkrijger. De memorie van toelichting lijkt er echter van uit te gaan dat alleen de 
ondernemingsraad van de verkrijger bevoegd is de werknemers van de vervreemder te 
vertegenwoordigen. Dat lijkt ons - zeker waar de gehele onderneming wordt overgedragen 
en niet slechts een bedrijfsonderdeel - een onwenselijke situatie. Nu thans het moment is 
aangebroken dat wordt nagedacht over ondernemingsraad en overgang van onderneming, 
lijkt ons ook dit het moment voor de wetgever duidelijkheid in deze situatie te scheppen. 
Daarnaast refereert de memorie van toelichting aan een “zeer uitzonderlijke situatie” waarin 
een onderneming wordt overgedragen die niet als zelfstandige eenheid blijft bestaan en waar 
een ondernemingsraad bestaat, terwijl dit niet het geval is bij de verkrijgende onderneming. 
                                                      
42 Zie hiervoor D. Christe, Arbeidsovereenkomst (losbl.) Deventer: Kluwer, aantekening 2 bij artikel 7:662 
BW, en M. Holtzer, “De gewijzigde richtlijn overgang ondernemingen”, SR 1999, p. 189. 
43 A.F.M. Dorresteijn pleit in “De nieuwe richtlijn en medezeggenschapsrechten”, SR 2000, p. 210-213, 
voor een wetsaanpassing die voorziet in tijdelijke medezeggenschap van werknemers van de 
onderneming welke na de overgang als eenheid blijft bestaan. In de praktijk wordt soms al voor deze 
oplossing gekozen. B.F.M. Knüppe (“De doorstart en de Richtlijnen 77/189/EEG en 98/50/EEG”, in: 
Insolad Jaarboek 1999) wijst er bijvoorbeeld op dat bij Fokker de ondernemingsraadleden van het oude 
Fokker die een baan behielden bij niet gefailleerde dochters of die een baan kregen in een van de 
nieuwe Fokker Aviation-vennootschappen na doorstart deel gingen uitmaken van een Tijdelijke 
Ondernemingsraad, in afwachting van nieuwe verkiezingen – conform de richtlijn dus. 
 



De verkrijgende onderneming heeft dan volgens de memorie van toelichting minder dan 
vijftig werknemers en heeft op basis van collectieve arbeidsovereenkomst geen verplichting 
een ondernemingsraad in te stellen. Ook die veronderstelling lijkt onjuist. Immers, er zijn tal 
van ondernemingen waarvan het werknemersaantal boven de vijftig uitstijgt, waar niet is 
gekozen voor oprichting van een ondernemingsraad of waarin men eenvoudigweg daaraan 
nog niet is toegekomen. Anders gezegd: zo uitzonderlijk is die situatie niet. Wanneer de 
overgenomen onderneming als geheel blijft bestaan menen wij dat uit de richtlijn voortvloeit 
dat de ondernemingsraad die behoort bij de overgenomen onderneming bevoegd blijft ten 
aanzien van de werknemers die hij vertegenwoordigt en mogelijk tevens 
vertegenwoordigende bevoegdheden verkrijgt ten opzichte van de werknemers van de 
verkrijger. Die situatie ligt anders wanneer het om overgang van een bedrijfsonderdeel gaat 
dat na de overgang niet als zelfstandige onderneming zal blijven bestaan. In een dergelijk 
geval zal de ondernemingsraad in de regel bij de vervreemder ‘achterblijven’ en zullen de 
overgenomen werknemers niet langer vertegenwoordigd zijn, zodat in tijdelijke 
medezeggenschap moet worden voorzien. De in de memorie van toelichting aangedragen 
oplossing bestaat nu daaruit dat indien het aantal werknemers bij de verkrijger als gevolg 
van de overgang groter dan vijftig wordt, de verplichting ontstaat een ondernemingsraad in 
te stellen. Daarnaast zou een ondernemingsovereenkomst ex artikel 32 WOR kunnen worden 
gesloten. Bij ondernemingen met tussen de tien en vijftig werknemers zou een 
personeelsvertegenwoordiging kunnen worden ingesteld. Om die reden zou artikel 5 van 
Richtlijn 98/50 geen implementatie behoeven. Ook hier vragen wij ons af of deze 
overwegingen van de regering wel juist zijn. Wanneer de overgenomen onderneming niet als 
eenheid blijft bestaan, zal het in de regel gaan om een relatief gering aantal werknemers. 
Deze zullen in de onderneming van de verkrijger onvoldoende invloed hebben om instelling 
van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging af te dwingen. Zeker waar het 
gaat om een onderneming waarbinnen de werknemers bewust ervoor hebben gekozen geen 
ondernemingsraad in te stellen, leidt dit tot de situatie dat de voormalige werknemers van 
de vervreemder niet vertegenwoordigd blijven. Men zou zich op het standpunt kunnen 
stellen dat deze werknemers die situatie dan maar voor lief moeten nemen, nu de 
meerderheid anders wenst. Die stelling is echter direct in strijd met de hierboven 
aangehaalde opdracht van artikel 5 van Richtlijn 98/50, dat expliciet bepaalt dat de lidstaten 
ervoor dienen te zorgen dat in een dergelijk geval de werknemers vertegenwoordigd blijven. 
Wij menen dan ook dat implementatie van artikel 5 van de Richtlijn 98/50 heroverwogen 
dient te worden. 
 Voorts zijn wijzigingen geïntroduceerd in artikel 6 van Richtlijn 98/50, die op het 
volgende neerkomen: 

1. Aan artikel 6 lid 1 is toegevoegd dat bij de informatieverstrekking ook informatie 
verstrekt moet worden over de ten aanzien van de werknemers overwogen 
maatregelen. 

2. In een nieuw artikel 6 lid 4 is bepaald dat de informatie- en 
raadplegingsverplichtingen gelden ongeacht of de beslissing betreffende de overgang 
door de werkgever wordt genomen of door een onderneming die zeggenschap heeft 
over de werkgever. Daarbij wordt geen rekening gehouden met een eventueel 
verweer van de werkgever op grond van het feit dat een onderneming die 
zeggenschap over hem heeft de noodzakelijke informatie niet heeft verstrekt.  

3. In een nieuw artikel 6 lid 6 wordt de lidstaten de opdracht gegeven te bepalen dat, 
indien in een onderneming buiten hun wil geen werknemervertegenwoordigers 
aanwezig zijn, de betrokken werknemers vooraf in kennis moeten worden gesteld 
van de (voorgenomen) datum van overgang, de redenen, de gevolgen van de 
overgang en de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen. 

 



Ad 1: overwogen maatregelen 
Deze wijziging wordt in (de toelichting op) het wetsvoorstel niet expliciet behandeld. 
Blijkbaar is de regering ervan uitgegaan dat een en ander weer reeds voldoende in de WOR 
is geregeld. Voorts is in het nieuw voorgestelde artikel 665a sub e (zie hierna) opgenomen 
dat voor de onderneming waar geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is 
ingesteld, ook informatie verstrekt moet worden ter zake van de ten aanzien van de 
werknemers overwogen maatregelen. 
 
Ad 2: automatische toerekening? 
Aan deze problematiek hebben wij eerder in dit tijdschrift uitgebreid aandacht besteed.44 
Kort samengevat betoogden wij in dat artikel dat met het nieuwe artikel 6 lid 4 van Richtlijn 
98/50 geen automatische toerekening wordt beoogd, in die zin dat daarmee niet zonder 
meer het recht aan de ondernemingsraad wordt toegekend advies te verkrijgen reeds op het 
moment dat op het niveau van de moedervennootschap tot een besluit wordt gekomen. De 
achtergrond van artikel 6 lid 4 is gelegen in de wens misbruik van concernstructuur te 
voorkomen, waarbij de werkgever zich niet aan de medezeggenschap kan onttrekken op 
grond van de stelling dat hem niet de noodzakelijke informatie is verschaft. Dat is een 
wezenlijk andere benadering dan automatische toerekening, omdat uitgangspunt blijft dat 
de ondernemingsraad alleen medezeggenschap toekomt ten aanzien van het besluit dat door 
de eigen ondernemer is genomen, dus niet dat van de (top)holding. Ook de regering besteedt 
aandacht aan deze problematiek. In de memorie van toelichting wordt gerefereerd aan de 
parlementaire geschiedenis van de WOR, waaruit voortvloeit dat het advies altijd gevraagd 
moet worden door tussenkomst van de bestuurder van de Nederlandse onderneming. De 
memorie van toelichting verwijst voorts naar de bekende jurisprudentie ter zake van de 
toerekeningsleer, te weten de zaken Howson-Algraphy45, Shell Research46 en Heuga47. 
Daarmee wordt ook in de memorie van toelichting automatische toerekening met zoveel 
woorden van de hand gewezen. Het hoeft geen betoog dat wij ons in de opvatting kunnen 
vinden. 
 
Ad 3: onderneming zonder werknemersvertegenwoordigers 
Wetsvoorstel 27 469 introduceert een nieuw artikel 665a, dat als volgt luidt:  

 
Indien in een onderneming geen ondernemingsraad is ingesteld, noch een 
personeelsvertegenwoordiging is ingesteld krachtens artikel 35c, eerste lid, of artikel 35d, eerste 
lid van de Wet op de ondernemingsraden, stelt de werkgever de eigen werknemers die 
betrokken zijn bij de overgang van de onderneming tijdig in kennis van: 
a. het voorgenomen besluit tot overgang; 
b. de voorgenomen datum van de overgang; 
c. de reden van de overgang; 
d. de juridische, economische en sociale gevolgen van de overgang voor de werknemer; en 
e. de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen. 

 

Allereerst valt op dat deze specifieke medezeggenschapsregel niet in de WOR is geplaatst. In 
de memorie van toelichting wordt dit als volgt gemotiveerd: “Aangezien deze regel ziet op 
de situatie waarin er geen ondernemingsraad is, noch een personeelsvertegenwoordiging in 
de zin van de WOR, is de WOR niet de geëigende plaats voor een dergelijke bepaling”. Dit 
argument overtuigt niet. Immers: artikel 35b WOR regelt ook de medezeggenschap in de 
                                                      
44 SMA 2000, p. 15-21. 
45 HR 11 juli 1984, NJ 1985, 212. 
46 OK 2 april 1987, NJ 1988, 382. 
47 HR 26 januari 1994, NJ 1994, 545. 



situatie dat een onderneming geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging 
heeft ingesteld. Wanneer in die onderneming tussen de tien en vijftig personen werkzaam 
zijn, is de ondernemer verplicht met hen ten minste twee maal per jaar bijeen te komen en 
met hen overleg te voeren. Volgens artikel 35b lid 5 WOR dient aan die werknemers advies 
te worden gevraagd over elk voorgenomen besluit dat kan leiden tot verlies van de 
arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de 
arbeidsomstandigheden van ten minste een vierde van de werknemers. Door de beoogde 
invoering van het artikel 7:665a BW wordt een onduidelijke systematiek gecreëerd, die is 
gebaseerd op argumentatie die geen hout snijdt. De bezwaren hiertegen zijn niet alleen 
wetssystematisch: doordat de regel thans in Afdeling 8, Titel 10 van Boek 7 BW is geplaatst, 
kunnen de werknemers ingeval van overtreding geen beroep doen op de geschillenregeling 
ex artikelen 36 e.v. WOR. De hiervoor in de nota naar aanleiding van het verslag (p. 9) 
aangedragen oplossing, inhoudende dat overtreding van artikel 665a leidt tot een 
onrechtmatige daad jegens de werknemers, lijkt ons een gewrongen constructie. Het ligt veel 
meer voor de hand de sanctie op overtreding van die regel in te passen in de overige 
medezeggenschapsregels. Wij zouden er daarom voor pleiten dat het voorgestelde artikel 
7:665a BW wordt overgenomen in de WOR en bijvoorbeeld als nieuw lid aan artikel 35b 
wordt toegevoegd. 
 De in artikel 665a voorgestelde regeling komt erop neer dat werkgever de eigen 
werknemers die betrokken zijn bij de overgang van ondernemingen tijdig in kennis dient te 
stellen van het voorgenomen besluit tot overgang. Met de term “voorgenomen besluit” is 
aangesloten bij de terminologie van de WOR, op advies van de Raad van State. Wel is de 
term “werkgever” en niet “ondernemer” gehandhaafd teneinde aan te sluiten bij de 
terminologie van het BW. Deze benadering lijkt tegenstrijdig en wij menen dat - zeker indien 
voor opname van deze regel in de WOR zou worden gekozen - de term “werkgever” door 
“ondernemer” zou moeten worden vervangen. Daar komt bij dat de term “werknemer” 
beperkter is dan het WOR-begrip “in de onderneming werkzame personen”, waaronder 
bijvoorbeeld ook ingeleende werknemers kunnen vallen.  
 Uit pagina 14 van de memorie van toelichting blijkt voorts dat de zinsnede “de eigen 
werknemers die betrokken zijn bij de overgang” zo zal moeten worden gelezen dat de 
informatieplicht zowel op de verkrijger als op de vervreemder rust. Beiden dienen hun eigen 
werknemers te informeren waarbij ook de werknemers die betrokken zijn bij de overgang, 
maar niet mee overgaan, moeten worden geïnformeerd. Dit lijkt te stroken met het systeem 
van de WOR. 
 Tot besluit van dit onderwerp vragen wij de aandacht voor een opvallende wijziging 
van artikel 7:666 lid 1 BW. Daarin worden de artikelen 7:662 tot en met 665 BW en het 
voorgestelde artikel 7:670 lid 8 BW niet van toepassing verklaard op overgang van een 
onderneming indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming 
tot een boedel behoort. Artikel 7:665a BW is echter wel van toepassing in faillissement. Dat 
betekent dat in ondernemingen waar geen ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging is ingesteld de werknemers voorafgaande aan (de eigen 
aangifte van) het faillissement dienen te worden geïnformeerd. De vraag rijst wat de 
reikwijdte van deze wijziging is. Moet er thans van worden uitgegaan dat (ook) de 
ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging een adviesrecht ter zake van de 
faillissementsaanvraag toekomt? Het antwoord daarop lijkt bevestigend te luiden. Wanneer 
de werknemers moeten worden geïnformeerd ter zake van een faillissementsaanvraag van 
een onderneming zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dan lijkt die 
verplichting in versterkte mate te gelden voor het geval dat deze overlegorganen wel 
aanwezig zijn. De toepasselijkheid van medezeggenschapsregels in faillissement is expliciet 
overwogen in de memorie van toelichting (p. 14). Daarin staat het volgende: “Artikel 5 van 
de richtlijn van 1998 bepaalt dat de artikelen 3 en 4 van de richtlijn niet van toepassing zijn 



op een overgang in geval van faillissement, tenzij de lidstaten anders bepalen. Artikel 7, met 
betrekking tot de informatie- en raadplegingsverplichting, is dus wel van toepassing in geval 
van faillissement.” Daarmee lijkt de regering de in de literatuur gevoerde discussie over het 
adviesrecht van de ondernemingsraad in faillissement te beslechten.48 Dat is een interessante 
ontwikkeling. De regering lijkt hiermee de lijn te volgen die door de Ondernemingskamer is 
uitgezet in de IJsselwerf-zaak, waarin zij heeft beslist dat de ondernemer advies had dienen 
te vragen van de ondernemingsraad ter zake van het aanvragen van surseance van 
betaling.49 Tegen dat oordeel heeft de ondernemer cassatieberoep ingesteld. Nu de regering 
zich reeds over deze problematiek heeft uitgesproken, kan de vraag worden gesteld welke 
waarde de uitspraak van de Hoge Raad in deze nog zal hebben, nu het ons voorkomt dat het 
oordeel van de wetgever hier doorslaggevend is.  
 
7. Faillissementsrecht 
 
Richtlijn 98/50 heeft met de introductie van artikel 5 lid 2 de mogelijkheid geïntroduceerd af 
te wijken van het “alles of niets”-karakter van Richtlijn 77/189 met betrekking tot de 
overgang van een insolvente onderneming. Onder de vigeur van die richtlijn was de richtlijn 
immers niet van toepassing op de overgang van een failliete onderneming, maar bij 
overgang van een onderneming die in surseance van betaling verkeerde was zij in haar 
geheel van toepassing.50 Richtlijn 98/50 behoudt dit weliswaar als uitgangspunt, maar biedt 
de mogelijkheid tot differentiatie. Bevindt een onderneming zich in een insolventieprocedure 
en staat die onderneming onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie (waarbij het er 
niet toe doet of het doel van die procedure liquidatie is) dan kunnen lidstaten in hun 
wetgevingen bepalen dat de verkrijger niet aansprakelijk wordt voor schulden van de 
vervreemder uit een arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan vóór de overgang. Voorwaarde 
is dat de lidstaten aan de werknemers een bescherming bieden die ten minste gelijkwaardig 
is aan die welke wordt voorgeschreven in situaties die vallen onder Richtlijn 90/987/EEG 
van de Raad van 20 oktober 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
van de lidstaten inzake de bescherming van de werknemers bij insolventie van de 
werkgever.51 Daarnaast kunnen lidstaten bepalen dat de verkrijger, vervreemder of persoon 
die de functies van de vervreemder uitoefenen enerzijds en de vertegenwoordigers van de 
werknemers anderzijds mogen overeenkomen - voor zover de geldende wetgeving of de 
praktijk dat mogelijk maakt - in de arbeidsvoorwaarden wijzigingen kunnen aanbrengen die 
bedoeld zijn om de werkgelegenheid veilig te stellen door het voortbestaan van de 
onderneming te verzekeren. 
 De wetgever maakt in wetsvoorstel 27 469 geen gebruik van de mogelijkheden die 
artikel 5 lid 2 biedt. Dat heeft te maken met de werkzaamheden van een werkgroep in het 
kader van de tweede fase van het MDW-project “modernisering Faillissementswetgeving”. 
Deze werkgroep zal zich tevens over artikel 5 lid 2 buigen. De wetgever wilde niet voor de 
muziek uitlopen en heeft er begrijpelijkerwijs voor gekozen het rapport van deze werkgroep 
af te wachten. 
 Enkele andere wijzigingen in de Faillissementswet heeft de wetgever echter al wel 
willen voorstellen. Volgens de wetgever gaat het hier om beperkte wijzigingen die de 

                                                      
48 Zie hierover onder meer J.H.M. Willems, “De richtlijn overgang van ondernemingen en oneigenlijke 
faillissementen en surseances”, SR 2000, p. 198 en H.J. Smit, “De noodzaak van de surseance van YVC 
IJsselwerf”, SR 2000, p. 23 met literatuurverwijzingen. 
49 OK 21 oktober 1999, JOR 1999/229. 
50 HvJEG 7 februari 1985, NJ 1985, 900 (Abels). Dit arrest is gecodificeerd in artikel 7:666 BW. 
51 Pb. van 20 oktober 1980, L 283, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/164/EEG, Pb. 11 maart 1987, L 
66. 



Faillissementswet niet wezenlijk raken.52 Deze wijzigingen – waarover zo meer – vloeien 
voort uit het vierde lid van artikel 5 van de richtlijn. Deze bepaling verplicht de lidstaten de 
nodige maatregelen te treffen om frauduleuze insolventieprocedures met het doel de 
werknemers van de in deze richtlijn bedoelde rechten te beroven, te voorkomen.53 Lidstaten 
mogen zelf bepalen welke maatregelen zij treffen. Die zouden kunnen variëren van het 
betalen van een (schade)vergoeding aan gedupeerde werknemers tot vernietiging van het 
gehele faillissement en ongedaanmaking van alle reeds verrichte handelingen (zoals gedane 
opzeggingen). In Nederland kan misbruik nu worden geredresseerd door een beroep te doen 
op het leerstuk van misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW). Een dergelijk misbruik kan 
worden gesteld in een verzets- of beroepsprocedure ex artikel 10 of 11 van de 
Faillissementswet. Wordt een faillissement inderdaad vernietigd, dan lopen inmiddels 
opgezegde werknemers veelal tegen het bepaalde in artikel 13 Fw. aan. Inmiddels door de 
curator verrichte handelingen – zoals de vaak al op dag één van het faillissement gedane 
opzeggingen van de arbeidsovereenkomsten – kunnen niet worden teruggedraaid. Dat werd 
de werknemers in de veelbesproken zaak Ammerlaan op pijnlijke wijze duidelijk. Weliswaar 
werd hun (meer subsidiaire) vordering tot schadevergoeding tegen Ammerlaan persoonlijk 
toegewezen, maar hun baan binnen het Ammerlaanconcern waren zij kwijt.54

 Om aan het bepaalde in artikel 5 lid 4 te voldoen, stelt de wetgever vier wijzigingen 
in de Faillissementswet voor. Aan de artikelen 5 en 72 Fw. wordt een tweede lid toegevoegd, 
artikel 67 Fw. wordt gewijzigd en er komt een nieuw artikel 13a Fw. Kern van de regeling is 
het voorgestelde artikel 13a Fw. Op de reikwijdte van deze bepaling komen wij hierna terug; 
eerst behandelen wij kort de andere wijzigingen. Het nieuwe tweede lid van artikel 5 Fw. 
moet als volgt gaan luiden: 
 

Het eerste lid is niet van toepassing op een hoger beroep dat wordt ingesteld tegen een 
beschikking van de rechter-commissaris, houdende machtiging aan de curator tot opzegging 
van een arbeidsovereenkomst. 

 
Hierdoor wordt bewerkstelligd dat procesvertegenwoordiging (waar het eerste lid over 
spreekt) niet verplicht is – de werknemer kan dus zelf hoger beroep instellen, maar hij kan 
zich ook laten vertegenwoordigen door een vakbond. De memorie van toelichting zegt 
hierover dat in het arbeidsrecht gebruikelijk is dat werknemers in geval van 
arbeidsgeschillen in eerste aanleg meestal geen procesvertegenwoordiging behoeven.55 Deze 
bepaling dient in samenhang te worden gelezen met de voorgestelde wijzigingen in artikel 
67 Fw., in het bijzonder het tweede lid van dat artikel: 
 

                                                      
52 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 5, p. 1. 
53 Wij gaan niet in op de vraag wanneer sprake is van frauduleuze insolventieprocedures en in het 
bijzonder de vraag wanneer gezegd kan worden dat het doel was werknemers van hun bescherming 
te beroven. Daarvoor verwijzen wij naar de vele bijdragen over dit onderwerp. Zie onder meer R. 
Knegt (red.), Faillissementen en selectief ontslag, HSI-mededelingen 11, Amsterdam: Hugo Sinzheimer 
Instituut 1996, P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming (diss. 
RUG), Deventer: Kluwer 2000, par. 6.7, R.M. Beltzer, a.w. noot 3, par. 2.6.1, G.W. van der Voet, 
Misbruik van faillissementsrecht bij overgang van onderneming, Rotterdam: Erasmus Centre for Labour 
Law and Industrial Relations, Nummer 6, 2000 en recent nog A.J. Berends, “Maatregelen tegen 
misbruik van insolventieprocedures”, TvI 2001/1, p. 7-15. 
54 Hof ‘s-Gravenhage 10 januari 1996, JOR 1996/16. 
55 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3, p. 16. Weliswaar betreft het hier een hoger beroep, maar 
voor de werknemer is het de eerste mogelijkheid tegen een beslissing op te komen. 



1. Van alle beschikkingen van de rechter-commissaris is gedurende vijf dagen hoger beroep op 
de rechtbank mogelijk, te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gegeven. De 
rechtbank beslist na verhoor of behoorlijke oproeping van de belanghebbenden.  
Niettemin staat geen hoger beroep open van de beschikkingen, vermeld in de artikelen 21, 20 en 
40, 34, 58, eerste lid, 59a, derde lid, 60, derde lid, 73a, tweede lid, 79, 93a, 94, 98, 100, 102, 125, 
127, vierde lid, 174, 175, tweede lid, 176, eerste en tweede lid, 177, 179 en 180. 
2. In afwijking van het eerste lid vangt in het geval van hoger beroep tegen een machtiging van 
de rechter-commissaris aan de curator tot opzegging van een arbeidsovereenkomst de termijn 
van vijf dagen aan op de dag dat de werknemer die het beroep instelt van de machtiging kennis 
heeft kunnen nemen. Op straffe van vernietigbaarheid wijst de curator de werknemer bij de 
opzegging op de mogelijkheid van beroep en op de termijn daarvan. Het beroep op de 
vernietigbaarheid geschiedt door een buitengerechtelijke verklaring aan de curator, en kan 
worden gedaan gedurende veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de 
arbeidsovereenkomst is opgezegd. 

 
Nieuw is dat de termijn waarbinnen de werknemer kan opkomen tegen de machtiging door 
de rechter-commissaris tot ontslag – volgens artikel 67 lid 1 Fw.: vijf dagen – pas aanvangt 
op het moment dat de werknemer van de machtiging kennis had kunnen nemen. Dit 
voorkomt dat de werknemer feitelijk geen gebruik kan maken van zijn beroepsmogelijkheid, 
omdat reeds enkele of zelfs alle dagen zijn verstreken. Voorts is nieuw dat de curator bij 
opzegging de werknemer moet wijzen op de mogelijkheid van beroep en op de termijn van 
veertien dagen vanaf de opzegging die hij daarvoor heeft. Verzuimt de curator aan zijn 
mededelingsplicht te voldoen, dan is de opzegging vernietigbaar.56  
 Het voorgestelde artikel 72 lid 2 Fw. luidt: 
 

In afwijking van het eerste lid is de opzegging van een arbeidsovereenkomst door de curator 
zonder dat de rechter-commissaris daarvoor de machtiging, bedoeld in artikel 68, tweede lid, 
heeft gegeven, vernietigbaar, Daarnaast is de curator jegens de gefailleerde en de werknemer 
aansprakelijk. Het beroep op de vernietigbaarheid geschiedt door een buitengerechtelijke 
verklaring aan de curator, en kan worden gedaan gedurende vijf dagen, te rekenen vanaf de 
dag waarop de arbeidsovereenkomst is opgezegd.  

 
Artikel 72 Fw. bepaalt nu dat het ontbreken van machtiging van de rechter-commissaris geen 
invloed heeft op de geldigheid van de door de curator verrichte handelingen en dat de 
curator slechts aansprakelijk is. Grond voor deze regeling is dat, indien een schuldeiser 
steeds zou moeten controleren of een curator wel machtiging van de rechter-commissaris 
had, niemand zich meer met de failliete boedel zou willen inlaten. Dit argument geldt niet bij 
een opzegging door de curator, nu er geen sprake van is dat een werknemer zou afwegen of 
hij zich zou inlaten met de failliete boedel.57 Daarom heeft de wetgever in het voorgestelde 
lid 2 bepaald dat een opzegging zonder machtiging van de rechter-commissaris 
vernietigbaar is. Ook hier geldt een vernietigingstermijn van vijf dagen. 
 Wij laten de voorgestelde wijzigingen in de artikelen 5, 67 en 72 Fw. verder rusten, 
onze aandacht is gericht op het vanuit materieelrechtelijk oogpunt interessantere artikel 13a 
Fw. Met dit artikel wordt beoogd het door artikel 13 Fw. bewerkstelligde gevolg ten aanzien 
van reeds door de curator opgezegde werknemers te voorkomen: 
 

Indien de faillietverklaring wordt vernietigd op de grond dat het faillissement is aangevraagd 
met het oogmerk afbreuk te doen aan de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer, 
wordt de opzegging van een arbeidsovereenkomst door een curator, in afwijking van artikel 13, 
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57 Kamerstukken II 2000-2001, 27 469, nr. 3, p. 19. 



eerste lid, met terugwerkende kracht beheerst door de wettelijke of overeengekomen regels die 
van toepassing zijn buiten faillissement, met dien verstande dat de termijnen, bedoeld in artikel 
683 leden 1 en 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 9, derde lid, van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, aanvangen op het tijdstip waarop het 
faillissement wordt vernietigd. 

 
Kortom: na vernietiging wegens misbruik is de opzegging door de curator van de 
arbeidsovereenkomst onderworpen aan de regels die buiten faillissement gelden. 
 Bij bestudering van het artikel valt een aantal zaken op. Allereerst ziet de bepaling 
alleen op opzegging van arbeidsovereenkomsten. Artikel 13 Fw. blijft voor alle andere 
handelingen bestaan, ook indien deze handelingen een sociaalrechtelijk karakter hebben. Een 
opzegging van een sociaal plan door de curator – bijvoorbeeld ingevolge een bepaling in dat 
sociaal plan, inhoudende dat opzegging wegens faillissement mogelijk is - kan niet worden 
teruggedraaid. 

Ten tweede gaat artikel 13a FW strikt genomen verder dan Richtlijn 98/50 eist. 
Artikel 5 lid 4 ziet immers slechts op het voorkomen van frauduleuze insolventieprocedures 
in het kader van overgang van onderneming. Artikel 13a Fw. ziet ook op situaties 
daarbuiten. In de memorie van toelichting wordt die keuze als volgt gerechtvaardigd: “Het 
zou niet goed te verdedigen zijn de bescherming die in dit wetsvoorstel aan de werknemers 
wordt geboden, niet uit te breiden tot situaties waarin geen overgang plaatsvindt, maar er 
wel een faillissement is.” Dit lijkt ons een juiste conclusie: nu er op voorhand geen reden is 
aan te nemen dat het oogmerk de arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers te 
compromitteren laakbaarder is in geval van overgang van onderneming dan in de situatie 
dat daar geen sprake van is, dienen beide situaties gelijk te worden behandeld. 
 Ten derde: werknemers worden alleen beschermd wanneer het faillissement wegens 
misbruik wordt vernietigd. Wordt het faillissement om een andere reden vernietigd, dan 
geldt artikel 13a Fw. niet. Voor Kamerlid Santi (PvdA) was dit reden Minister Korthals van 
Justitie te vragen of dit geen discriminatie opleverde: waarom zou artikel 13a Fw. niet 
behoeven te gelden indien het faillissement om een andere reden wordt vernietigd? De 
minister antwoordde dat de richtlijn nu eenmaal uitsluitend een regeling ter bescherming 
van misbruik eist en dat er geen reden is nu inbreuk te maken op de regel van artikel 13a 
Fw., inhoudende dat derden gebonden zijn aan de handelingen van de curator, ook indien 
het faillissement wordt vernietigd.58 Die stelling lijkt ons juist. 
 Ten vierde en laatste: de wetgever heeft aan de vernietiging van het faillissement niet 
de vernietiging van door de curator gedane opzeggingen gekoppeld. Wordt een faillissement 
wegens misbruik vernietigd, dan worden inmiddels gedane opzeggingen met 
terugwerkende kracht beheerst door de wettelijke of overeengekomen regels die van 
toepassing zijn buiten faillissement. Dit heeft verschillende gevolgen. Wil de werknemer de 
opzegging aanvechten, dan kan hij zich er op beroepen dat ten onrechte geen toestemming 
van de RDA op grond van artikel 6 BBA is gevraagd. Omdat voor de opzegging immers de 
regels golden die buiten faillissement van toepassing zijn, had de curator – nu artikel 6 lid 2 
onder c BBA niet geldt - die toestemming moeten vragen. Artikel 13a Fw. reikt de 
werknemer nog de helpende hand door te bepalen dat de termijn van zes maanden van 
artikel 9 lid 3 BBA pas begint te lopen op het tijdstip waarop het faillissement wordt 
vernietigd. Wil de werknemer zijn baan niet terug, bijvoorbeeld omdat hij elders werk heeft 
gevonden, dan kan hij zich eventueel op de onregelmatigheid van het ontslag beroepen en 
zal hij een gefixeerde of volledige schadevergoeding kunnen eisen (artikelen 7:677 leden 1 en 
4 jo. 680 BW). Dat kan uiteraard alleen indien de door de curator op grond van artikel 40 lid 1 
Fw. in acht genomen termijn korter is dan de buiten faillissement geldende opzegtermijn. 
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Ook zou de werknemer zich kunnen beroep op de kennelijke onredelijkheid van de 
opzegging (artikel 7:681 BW). Een werknemer moet er echter rekening mee houden dat hij 
verwijtbaar werkloos wordt indien hij ervoor kiest zich op onregelmatigheid te beroepen en 
de opzegging dus niet vernietigt. De Ministers van Justitie en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid geven dit in de nota naar aanleiding van het verslag te kennen: “de 
werknemer die door het inroepen van de nietigheid van de opzegging van zijn 
arbeidsovereenkomst kan voorkomen dat hij werkloos wordt, behoort dit in het algemeen te 
doen.”59

Is tijdens het faillissement de onderneming overgegaan, dan kan de werknemer zich 
erop beroepen dat hij is overgegaan naar de verkrijger van de onderneming. Artikel 7:666 
BW geldt immers niet meer. In deze situatie zou de werknemer zich in bepaalde gevallen 
niet alleen op het BBA kunnen beroepen, maar tevens op het nieuwe opzegverbod van 
artikel 7:670 lid 8 BW (verbod tot opzegging wegens de overgang).  
 Artikel 13a Fw. lijkt ons al met al de werknemer een adequate bescherming te 
bieden.60 Dat niet gekozen is voor vernietigbaarheid van de opzegging door de curator is 
niet bezwaarlijk, nu de vernietigbaarheid via de achterdeur van de niet-toepasselijkheid van 
artikel 6 lid 2 onder c BBA alsnog wordt binnengehaald. 
 
8. Facultatieve karakter 
 
De memorie van toelichting verwijst naar een aantal bepalingen in Richtlijn 98/50 die een 
facultatief karakter dragen, zoals de door de richtlijn geboden mogelijkheid te bepalen dat de 
schulden van de vervreemder die het gevolg zijn van een arbeidsovereenkomst 
respectievelijk arbeidsverhouding en die verschuldigd zijn voor de overgang of voor de 
inleiding van de insolventieprocedure, niet overgaan op de verkrijger. Zoals in de vorige 
paragraaf is vermeld is er wegens het lopende MDW-project “Modernisering 
Faillissementswet” voor gekozen deze bepaling nog niet te implementeren. Hetzelfde geldt 
voor de mogelijkheid voor de lidstaat te bepalen dat tussen verkrijger en/of vervreemder 
enerzijds en vertegenwoordigers van werknemers anderzijds wijzigingen in 
arbeidsvoorwaarden kunnen worden aangebracht die bedoeld zijn om de werkgelegenheid 
veilig te stellen en het voortbestaan van de onderneming te verzekeren. Wat deze laatste 
bepaling betreft gaat de regering er overigens ten onrechte van uit dat deze bepaling 
geïmplementeerd zou mogen worden. Artikel 5 lid 3 bepaalt immers dat deze regel alleen 
mag worden toegepast op voorwaarde dat zulke bepalingen op 17 juli 1998 reeds in de 
nationale wetgeving bestaan, hetgeen voor de Nederlandse wetgeving toen niet het geval 
was.61

 Naast de hierboven bedoelde bepalingen komt het ons voor dat de gelegenheid te 
baat moet worden genomen ook een andere bepaling te wijzigen. Wij doelen hier op artikel 
7:665 BW, dat bepaalt dat indien de overgang van onderneming een wijziging van de 
omstandigheden ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft en de arbeidsovereenkomst 
deswege wordt ontbonden, zij als ontbonden wegens een reden welke voor rekening van de 
werkgever komt wordt beschouwd. De inhoud van artikel 4 lid 2 van Richtlijn 98/50, dat ziet 
op de situatie dat de arbeidsovereenkomst wordt “verbroken omdat de overgang een 
aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer ten 
gevolge heeft” is voor de regering geen aanleiding geweest een implementatievoorstel te 
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doen. Dit is onwenselijk, nu artikel 4 lid 2 van Richtlijn 98/50 een veel bredere werking heeft 
dan artikel 7:665 BW. Wij verwijzen met name naar de uitspraak van het EG Hof van Justitie 
inzake Europièces62, waarin het Hof – samengevat - heeft beslist dat een werknemer niet 
gehouden is mee over te gaan. Indien de reden dat hij niet bij de verkrijger in dienst wenst te 
treden is gelegen in het feit dat hierdoor een aanmerkelijke voor hem nadelige wijziging van 
de arbeidsvoorwaarden zal plaatsvinden, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn 
verbroken door toedoen van de werkgever63. De huidige tekst van artikel 7:665 BW 
impliceert echter dat de werknemer eerst over moet gaan, voordat hij kan verzoeken om 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst en een vergoeding64. Dit achten wij in strijd met 
genoemde Europièces-zaak, nu daarin is beslist dat de werknemer niet gehouden is over te 
gaan. Bovendien merken wij op dat artikel 7:665 BW ten onrechte is beperkt tot ontbinding; 
onzes inziens dient op grond van Richtlijn 98/50 ook de opzegging door de werknemer 
wegens nadelige wijzigingen voor rekening van de werkgever te worden gebracht. Wij 
pleiten daarom voor aanpassing van artikel 7:665 BW, zodat de inhoud daarvan gelijk is aan 
artikel 4 lid 2 van Richtlijn 98/50. 
 
9. Overgangsrecht 
 
Met betrekking tot het overgangsrecht geldt dat de voorgestelde wijzigingen van het 
Burgerlijk Wetboek krachtens artikel 68 a lid 1 van de Overgangswet onmiddellijke werking 
zullen hebben. Onmiddellijke werking geldt ook voor de wijzigingen van de Wet CAO en de 
PSW. Dit betekent dat de wijzigingen gelden indien de overgang van de onderneming 
plaatsvindt op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de wet. Hierop is een tweetal 
uitzonderingen gemaakt. De eerste is gelegen in de toevoeging van een nieuw artikel 212 aan 
de Overgangswet, inhoudende dat de medezeggenschapsbepaling van artikel 7:665a BW niet 
van toepassing is indien dit besluit tot overgang wordt genomen of voorgenomen vóór het 
tijdstip waarop deze bepaling in werking treedt en de overgang op of na bedoeld tijdstip 
plaatsvindt. De tweede uitzondering betreft de wijzigingen die worden aangebracht in de 
Faillissementswet. Zij zijn niet van toepassing indien het faillissement is uitgesproken vóór 
het tijdstip waarop de wet in werking zal treden. Daarbij is het tijdstip van levering bepalend 
en niet het tijdstip van de overeenkomst tot overgang. Een en ander betekent dat partijen die 
thans of in de nabije toekomst onderhandelen over een overname gewaarschuwd zijn: indien 
het wetsvoorstel tot wet wordt verheven en de implementatietermijn (17 juli a.s.) wordt 
gehaald, dienen zij ermee rekening te houden dat de nieuwe regels nog mogelijk tijdens het 
onderhandelingsproces van kracht worden. Met name waar het gaat om de 
pensioenregelingen zal dit grote consequenties kunnen hebben en lijkt het raadzaam een en 
ander tijdig te verdisconteren in de koopovereenkomst of de koopprijs. 
 
10. Conclusie 
 
Wetsvoorstel 27 469 is zeker niet alleen een cosmetische correctie, maar tevens een 
ingrijpende operatie. Wat de correcties betreft: in het voorgaande hebben wij aangetoond dat 
pas van een geslaagde ingreep gesproken mag worden wanneer aan een aantal bezwaren 
tegemoet wordt gekomen. Het opmerkelijkst is echter het selectieve gebruik van de wetgever 
van de mogelijkheden tot differentiatie die Richtlijn 98/50 biedt. De wetgever kiest ervoor 
een pensioenregeling in het leven te roepen, maar vindt een regeling voor de overgang van 
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en naar het ambtenaarschap vooralsnog een brug te ver. Ook van de mogelijkheden die 
Richtlijn 98/50 biedt om de regels omtrent overgang van rechten en verplichtingen in geval 
van overgang van een insolvente onderneming al dan niet geheel toepasselijk te laten zijn, 
maakt de wetgever geen gebruik. De gegeven reden om beide onderwerpen geen plaats in 
wetsvoorstel 27 469 te geven – de gedachtevorming is in volle gang en het verdient de 
voorkeur de uitkomst daarvan af te wachten – geldt echter net zo goed voor de nu 
voorgestelde pensioenregeling. Tezamen met de in dit artikel vermelde slordigheden in het 
wetsvoorstel doet dit het vermoeden rijzen dat (een aantal onderdelen van) het wetsvoorstel 
meer een resultante is van politiek opportunisme en overhaast handelen dan van 
weloverwogen keuzes. 
 
Mr. R.M. Beltzer is redacteur van dit blad 
Mr. M. Holtzer is advocaat bij Schut & Grosheide, Amsterdam 
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