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De positie van werknemers bij overgang van onderneming 
 
De overgangen van een onderneming is een niet weg te denken verschijnsel in het 
economisch verkeer. Hoewel zeker de overgangen van grote ondernemingen belangrijke 
gevolgen kunnen hebben voor de aandelenkoersen, de marktpositie van de overnemer en 
zijn concurrenten en het vertrouwen van consumenten en leveranciers, dient men de 
arbeidsrechtelijke gevolgen – de gevolgen voor het personeel – niet over het hoofd te zien. 
Juist om de mogelijke negatieve gevolgen van een overgang van onderneming voor 
werknemers – denk aan reorganisatieontslagen - te voorkomen, heeft de Europese wetgever 
eind jaren zeventig Richtlijn 77/187 uitgevaardigd die de rechten van werknemers bij 
overgang van onderneming moet beschermen. De Nederlandse wetgever heeft deze richtlijn 
geïmplementeerd door middel van de artikelen 7:662 e.v. BW, art. 14a Wet CAO en art. 2a 
Wet AVV.  Mede onder invloed van de sindsdien verschenen jurisprudentie en de behoefte 
aan verduidelijking van bepaalde begrippen is deze richtlijn gewijzigd door de in 1998 
totstandgekomen Richtlijn 98/50. Momenteel is wetsvoorstel 27 469 ter implementatie van 
deze richtlijn bij de Eerste Kamer in behandeling.1

In het onderhavige artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 
elementen uit en ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak op het terrein van de 
overgang van onderneming.2 Na een korte uiteenzetting van het begrippenapparaat worden 
de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen besproken die na 
de overgang behouden blijven. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan pensioenen, 
“ondernemingsgebonden” arbeidsvoorwaarden en uit een CAO voortvloeiende rechten en 
verplichtingen.  Vervolgens wordt de ontslagbescherming bij overgang van onderneming 
voor het voetlicht gebracht. Daarna komt medezeggenschap aan bod. Het artikel eindigt met 
een korte slotbeschouwing. Waar dat nuttig is, worden in dit artikel de belangrijkste 
wijzigingen besproken die wetsvoorstel 27 469 zal meebrengen. 
 
1. Enkele begrippen  
 
Voor een goed begrip is het nuttig enkele begrippen af te bakenen. De belangrijkste 
begrippen zijn “onderneming”, “overgang” en “werknemer”. Over het ondernemingsbegrip 
is vanaf het ontstaan van de eerste richtlijn veelvuldig geprocedeerd: er was namelijk geen 
duidelijke definitie. 3 In artikel 7:662 BW staat tot op heden ook geen definitie opgenomen. 
Daar zal verandering in komen: in navolging van Richtlijn 98/50 bepaalt het voorgestelde 
artikel 7:662 lid 2 onder a BW dat onder onderneming dient te 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 moge duidelijk zijn dat deze definitie, product van vele 
uitspraken, niet in duidelijkheid uitblinkt. Rechtspraak van het Hof van Justitie op dit punt 
zal derhalve van belang blijven.  

Het begrip “overgang” is wat eenvoudiger te duiden. Werd er voorheen van 
uitgegaan dat er een overeenkomst aan de overgang ten grondslag moest liggen, nu is dat 

                                                      
1 Kamerstukken I 2001-2001, 27 469, nr. 287. 
2 Zie voor verdere literatuur met name: P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij 
overgang van onderneming (diss. RUG), Deventer: Kluwer 1999 en R.M. Beltzer, Overgang van 
onderneming in de private en publieke sector (diss. UvA), Deventer: Kluwer 2000. 
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); 



standpunt verlaten: ook een eenzijdige rechtshandeling, een rechterlijke uitspraak en zelfs 
een wetgevingshandeling kunnen als rechtsgrond voor een overgang dienen.4 Is sprake van 
een “onderneming” die “overgaat”, dan verbindt de wet (artikel 7:663 BW) aan die overgang 
het dwingende gevolg dat de werknemer automatisch met behoud van alle uit zijn 
arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen naar een derde overgaat, 
tenzij de onderneming die het onderwerp van de overgang uitmaakt in staat van 
faillissement verkeert.5 De werkgever die de onderneming overdraagt wordt met de term 
“vervreemder” aangeduid, de overnemer is de “verkrijger”. Van belang is erop te wijzen dat 
“overgang van onderneming” alleen op de situatie ziet dat de werknemer met een andere 
werkgever te maken krijgt. Voor toepasselijkheid van deze artikelen dient die wijziging van 
de werkgever voort te vloeien uit een activa/passivatransactie. Géén overgang van 
onderneming is de enkele aandelenoverdracht. De werkgever wijzigt hierdoor immers niet. 
Bovendien wordt hierdoor niet een onderneming overgedragen, maar slechts de 
zeggenschap over de onderneming. 
 Het derde van belang zijnde begrip is het begrip “werknemer”. De Richtlijn laat de 
lidstaten ruimte te bepalen wie als werknemer zijn te beschouwen. Ambtenaren kwalificeren 
niet als zodanig.6 De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen de regeling alleen van 
toepassing te laten zijn op personen met een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 
BW. Wel wordt met wetsvoorstel 27 469 door een aanpassing van artikel 7:662 BW 
bewerkstelligd dat arbeidscontractanten tevens de bescherming van de artikelen 7:662 e.v. 
BW zullen genieten, waar artikel 7:615 BW dat nu nog onmogelijk maakt. 
 
2. Behoud van rechten en verplichtingen 
 
2.1 Algemeen 
 
Het doel van de artikelen 7:662 e.v. BW is het beschermen van werknemers bij een overgang 
van hun onderneming. Dit doel wordt vooral bereikt door de verkrijger van de onderneming 
te verplichten alle aan de onderneming verbonden werknemers over te nemen – hij mag niet 
de zieke, zwakke en misselijke werknemers achterlaten - met behoud van hun rechten en 
verplichtingen (art. 7:663 BW). Zo heeft een overgegane werknemer recht op behoud van het 
aantal vakantiedagen dat hij bij de vervreemder had, maar ook zijn concurrentiebeding gaat 
over. De vervreemder is nog gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór dat tijdstip. Deze regel is in het leven geroepen 
om “opzetjes” tussen twee werkgevers, bedoeld om de werknemer geen verhaal te laten 
hebben als deze bijvoorbeeld een loonvordering instelt, te voorkomen. 

Artikel 7:663 BW creëert een (beperkte) algemene vermogensovergang die ervoor 
zorgt dat de verkrijger in principe integraal de hoedanigheid van werkgever van zijn 

                                                      
4 Zie voor het overeenkomstvereiste onder andere: 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). 
5 Dit heeft in het verleden wel eens geleid tot “misbruik van faillissementsrecht” in die zin, dat het 
faillissement werd aangevraagd met als belangrijk doel de werking van de artikelen 7:662 e.v. BW te 
ontlopen. Wetsvoorstel 27 469 bepaalt door middel van een nieuw artikel 13 Fw. dat indien een 
faillissement wordt vernietigd (om wat voor reden dan ook), de eventueel gegeven ontslagen met 
terugwerkende kracht worden beheerst door het buiten faillissement geldende recht. Met andere 
woorden: door de curator gedane opzeggingen kunnen worden aangetast, nu voor de opzegging 
achteraf bezien een ontslagvergunning nodig was geweest (artikel 6 BBA). 
6 HvJEG 14 september 2000, JAR 2000/225 (Collino & Chiappero). 



voorganger voortzet. Dit brengt mee dat de identiteit van de arbeidsovereenkomst 
gehandhaafd blijft. Gevolg hiervan is dat wanneer de verkrijger bijvoorbeeld de 
arbeidsovereenkomst met de overgegane werknemer wil opzeggen, hij voor de berekening 
van de opzegtermijn (art. 7:672 BW) tevens het aantal dienstjaren bij de vervreemder zal 
moeten betrekken. De teller gaat immers na de overgang voor de overgenomen werknemers 
niet opnieuw lopen; de verkrijger zal hun anciënniteit moeten eerbiedigen.7 De vóór de 
overgang bij de verkrijger zittende werknemers kunnen geen ‘voorrang’ claimen ten 
opzichte van de nieuwkomers. Hierdoor kan het gebeuren dat in geval van een reorganisatie 
het zittende personeel moet wijken voor de nieuwkomers, simpelweg omdat de laatsten hun 
anciënniteit hebben meegenomen op basis waarvan zij volgens het “last in, first out”-
principe een beter rangordenummer zouden kunnen hebben. 

Afgezien van behoud van anciënniteit zal de overgegane werknemer van de 
verkrijger kunnen eisen dat hij hetzelfde loon betaald krijgt als voorheen, hetzelfde aantal 
vakantiedagen kan opnemen, dezelfde overwerkvergoeding betaald krijgt, enzovoort. Dit 
kan meebrengen dat de verkrijger verschillende pakketten arbeidsvoorwaarden moet 
toepassen op verschillende groepen werknemers, hetgeen tot wrijvingen tussen deze 
verschillende werknemers kan leiden. Zo is het goed voorstelbaar dat de overgegane 
werknemer A voor hetzelfde overwerk een hogere overwerkvergoeding krijgt dan zijn 
collega B die reeds voor de overgang bij de verkrijger in dienst was. Het belang van de 
overgegane werknemers bij handhaving van hun arbeidsvoorwaarden is door de wetgever 
echter hoger ingeschat dan het belang van de verkrijger en het reeds voor de overgang bij 
hem werkzame personeel bij het bestaan van een uniform arbeidsvoorwaardenpakket. Hier 
komen wij nog op terug. 

De algemene overgang is beperkt tot reeds bestaande rechten en verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst. Ook rechten en verplichtingen die ten tijde van de overgang al wel 
bestonden, maar nog niet opeisbaar waren, gaan over. Maar (loopbaan)verwachtingen van 
de werknemer die niet de status van een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiend recht 
hebben, blijven buiten de overgang. Zo is de verkrijger niet gebonden aan de verwachting 
van de overgegane werknemer dat hij op basis van zijn functioneren bij de vervreemder een 
bepaalde salarisschaal automatisch tot het einde toe zal doorlopen. Daarvoor zijn concrete 
toezeggingen van de werkgever vereist. Desondanks komt het regelmatig voor dat in overleg 
met de vakbonden wordt besloten dat de overgaande werknemers gedurende een bepaalde 
periode na de overgang garanties ten aanzien van het salarisperspectief zullen worden 
gegeven. Anders is de situatie dat uit het in een CAO opgenomen beloningssysteem van de 
vervreemder voortvloeit dat de werknemer elk jaar automatisch een salarisverhoging krijgt. 
De verkrijger is aan die CAO gebonden en zal zolang die CAO geldt de werknemer jaarlijks 
een salarisverhoging moeten geven. Op CAO’s kom ik hierna nog terug.  

Doordat de verkrijger de hoedanigheid van de vervreemder als werkgever voortzet, 
moet hij ook aan de werknemer nog openstaande schulden van vóór de overgang betalen. 
Door de vervreemder niet betaald loon moet hij alsnog uitkeren en voor de overgang niet 
opgenomen vakantiedagen alsnog toekennen. Ook een aan de werknemer ten laste van de 
vervreemder toegekende ontslagvergoeding zal de verkrijger moeten betalen. Hij kan de 
werknemer daarvoor niet verwijzen naar de vervreemder, noch kan hij uitdrukkelijk met de 
werknemer of de vervreemder overeenkomen dat de vervreemder alleen aansprakelijk is 
voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, of die verplichtingen nu voor of na de 
overgang zijn ontstaan. Wel kan de verkrijger die een schuld van vóór de overgang aan de 
werknemer heeft betaald, van de vervreemder terugbetaling vorderen (artikelen 6:10 en 12 
BW). Hij is immers wel aansprakelijk, maar niet draagplichtig voor oude schulden. 

                                                      
7 Zie recentelijk HvJEG 14 september 2000, C-343/98 (Collino & Chiappero), besproken door A.G. 
Veldman, SR 2001, p. 85-87. 



 Op enkele rechten en verplichtingen die in de praktijk voor de meeste problemen 
zorgen zal ik hierna wat dieper ingaan. 
 
2.2. Pensioenen 
 
Op de regel dat alle rechten en verplichtingen overgaan, bestaat een belangrijke 
uitzondering. Pensioenen in de zin van de PSW gaan volgens artikel 7:664 BW namelijk niet 
over op de verkrijger. Na de overgang is de overgegane werknemer zijn reeds opgebouwde 
pensioen niet kwijt: hij behoudt aanspraak op hetgeen bij de vervreemder is opgebouwd en 
wordt “slaper” in diens pensioenregeling. De werknemer kan ervoor kiezen de waarde van 
zijn opgebouwde pensioen over te dragen aan de pensioenuitvoerder van de verkrijger. 

Dit neemt niet weg dat voor de werknemer vaak een pensioenbreuk zal optreden. Dat 
de verkrijger de werknemers wel vaak in zijn eigen pensioenregeling zal opnemen - waarbij 
het rechtsvermoeden van art. 2, tweede lid PSW de overgegane werknemers eventueel een 
dienst kan bewijzen - doet daar niets aan af. Of en in hoeverre voor de werknemer als gevolg 
van de overgang van onderneming pensioenschade ontstaat, is afhankelijk van de inhoud 
van de bij de vervreemder en verkrijger geldende pensioenregelingen. Vragen die hierbij een 
rol spelen zijn: is er sprake van een eindloonregeling, middelloonregeling of een 
beschikbarepremieregeling? Hoe worden de pensioenaanspraken geïndexeerd 
(welvaartsvast of waardevast of helemaal niet)? Hoe zit het pensioenpakket eruit 
(ouderdomspensioen, partner-/weduwe- en weduwnaarspensioen)? Hoeveel dienstjaren 
kan de overgegane werknemer “inkopen” in de pensioenregeling van de verkrijger en op 
welke wijze? Men bedenke zich wel dat een overgang van onderneming veelal binnen 
dezelfde bedrijfstak plaatsvindt. Pensioenschade wordt dan opgevangen indien binnen die 
bedrijfstak een verplicht gesteld bedrijfs(tak)pensioenfonds geldt. De pensioenopbouw loopt 
dan gewoon door. Vanaf de datum van overgang zal de verkrijger de pensioenpremies van 
de overgegane werknemers aan het betreffende pensioenfonds verschuldigd zijn. 
 Mocht wetsvoorstel 27 469 dit jaar wet wordt, zal de behandeling van pensioenen in 
geval van overgang van onderneming ingrijpend veranderen. Artikel 7:664 BW zal dan 
worden gewijzigd: voortaan gaan pensioenen over op de verkrijger. Een uitzondering 
bestaat indien de verkrijger zelf een pensioenregeling kent en hij deze van toepassing 
verklaart op de overgenomen werknemers (ook als deze regeling slechter is!). Vanuit 
werkgevershoek (VNO-NCW) is kritiek gekomen op dit voorstel. Het zou immers via de 
achterdeur een – nu niet bestaande – pensioenplicht voor werkgevers introduceren. Het 
laatste woord over deze regeling is nog niet gesproken. In de Eerste Kamer zijn er, met name 
door de PvdA-fractie, vele vragen over gesteld.8

 
2.3 Ondernemingsgebonden arbeidsvoorwaarden 
 
Het principe van de artikelen 7:662 e.v. BW is dat de werknemer bij de verkrijger aanspraak 
kan maken op dezelfde arbeidsvoorwaarden als hij voorheen bij de vervreemder had. Het 
zal voor de verkrijger niet altijd eenvoudig zijn daaraan te voldoen.9 Men denke aan 
personeelskortingen op producten die de vervreemder wel, maar de verkrijger niet voert. De 
vraag heeft zich voorgedaan of de verkrijger de werknemer exact hetzelfde 
arbeidsvoorwaardenpakket dient aan te bieden of dat de werknemer moet instemmen met 
wijzigingen in zijn arbeidsvoorwaardenpakket indien hij er door die wijziging per saldo niet 
op achteruit gaat. Hierbij is te denken aan het geval dat de verkrijger in zijn onderneming 

                                                      
8 Kamerstukken I 2001-2001, 27 469, nr. 287a. 
9 Zie ook J.M. van Slooten, “Overgang van onderneming en bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden”, 
ArbeidsRecht 2000/5, p. 13-17. 



een langere werkweek hanteert dan de vervreemder, waartegenover hij meer vakantiedagen 
voor de overgegane werknemers stelt, of aan de situatie dat de vervreemder een systeem van 
variabele beloning kent en de verkrijger het salaris van de overgegane werknemer in zijn 
systeem van vaste beloning wil inpassen. Kortom: een verkrijger zal graag ter gelegenheid 
van de overgang tot een uitruil van arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de 
verkrijger willen komen. Een grammaticale uitleg van artikel 7:663 BW laat echter weinig 
ruimte tot twijfel: de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst gaan van 
rechtswege over en nergens wordt de toevoeging gemaakt dat een uitruil van 
arbeidsvoorwaarden kan plaatsvinden. Deze uitleg is door het Hof van Justitie bevestigd in 
het arrest Daddy’s Dance Hall.10 De Deense Højesteret had het Hof de prejudiciële vraag 
gesteld of de werknemer bij het aangaan van een overeenkomst met de verkrijger van de 
onderneming afstand kan doen van de rechten die hij aan de richtlijn ontleent, wanneer hij 
daarbij zulke voordelen krijgt, dat hij er door de wijziging in de aanstellingsvoorwaarden 
globaal gezien niet op achteruit gaat. In casu was met de betrokken werknemer 
overeengekomen dat zijn commissieloon in een vast salaris zou worden veranderd en dat 
een nieuwe proeftijd van drie maanden zou gelden. Deze laatste voorwaarde werd overigens 
op initiatief van de werknemer opgenomen. Het Hof overwoog dat het ging om een 
bescherming die van openbare orde is en waar partijen bij de arbeidsovereenkomst niet over 
kunnen beschikken. Werknemers kunnen niet afzien van deze bescherming en hun rechten 
mogen niet worden verminderd, ook niet met hun instemming. Ten slotte vond het Hof 
onbelangrijk dat de werknemer  ter compensatie van de voor hem uit de gewijzigde 
arbeidsverhouding voortvloeiende nadelen zulke nieuwe voordelen verkreeg, dat hij er 
globaal gezien niet op achteruit zou gaan. 
 “Plussen en minnen” is dus verboden, zelfs met instemming van de werknemer en 
zelfs als hij er daardoor in zijn totaliteit niet op achteruit gaat. De gedachte hierachter is dat 
het risico groot is dat de verkrijger misbruik kan maken van zijn machtspositie. Daarom 
heeft het Hof in hetzelfde arrest bepaald dat niets er aan in de weg staat dat de werknemer 
ná de overgang, in overeenstemming met de regels van het overeenkomstenrecht, 
afwijkende arbeidsvoorwaarden met de verkrijger kan overeenkomen.  

Daarmee zijn de problemen niet opgelost. De vraag blijft bestaan wat de verkrijger 
moet doen met arbeidsvoorwaarden die hij simpelweg niet kán aanbieden, zoals bij de 
hiervoor genoemde personeelskorting het geval is. Zo zal een bankemployee meestal tegen 
gunstige tarieven een hypotheek kunnen afsluiten en zal een stewardess kortingen kunnen 
krijgen op de vluchttarieven van de luchtvaartmaatschappij waar zij voor werkt. De 
verkrijger die dat product niet voert, kan daar dus ook geen korting op verlenen. Dergelijke 
kortingen kunnen niettemin voor de werknemer een aanzienlijke waarde 
vertegenwoordigen. Wat dient er na overgang van een onderneming te gebeuren met die 
kortingen? Er zijn drie mogelijkheden: het recht op korting voor de werknemer vervalt en er 
treedt niets voor in de plaats, het recht op korting gaat over en de verkrijger moet een (in 
waarde) vergelijkbare arbeidsvoorwaarde aanbieden of het recht op korting gaat over en de 
verkrijger moet het uiterste in het werk stellen de betreffende korting te verlenen door het 
product van de vervreemder te betrekken en het vervolgens met de korting aan de 
werknemer aan te bieden. De laatste conclusie lijkt welhaast absurd; niettemin wijst het 
arrest van het Hof van Justitie die kant op. Mij lijkt het meer voor de hand te liggen dat de 
verkrijger een (in geld) vergelijkbare arbeidsvoorwaarde aanbiedt, bijvoorbeeld een korting 
op een product dat hijzelf voert. Doel van de artikelen 7:662 e.v. BW is immers dat 
werknemers er wat hun arbeidsvoorwaarden betreft niet op achteruitgaan. Het simpelweg 
laten vervallen van min of meer “aan de vervreemder gebonden” rechten en verplichtingen 
is daarmee in strijd. De verkrijger verplichten koste wat kost hetzelfde 
                                                      
10 HvJEG 10 februari 1988, NJ 1990, 423. 



arbeidsvoorwaardenpakket te handhaven is praktisch onuitvoerbaar en onwenselijk. Ik pleit 
er daarom voor de richtlijn zo uit te leggen dat de verkrijger verplicht is minimaal een in 
waarde gelijk arbeidsvoorwaardenpakket aan de overgegane werknemers aan te bieden, met 
dien verstande dat waar de verkrijger zonder veel problemen dezelfde arbeidsvoorwaarden 
kan aanbieden - zoals voor het salaris en het aantal vakantiedagen zal gelden - hij dit ook 
moet doen. Ten aanzien van arbeidsvoorwaarden die de verkrijger niet kan aanbieden, zal 
dit er in de praktijk op kunnen neerkomen dat de werknemer ter compensatie een bedrag 
ineens wordt gegeven dan wel dat hem in zijn arbeidsvoorwaardenpakket compensatie 
wordt geboden. 
 De werknemer die koste wat kost aan zijn oude arbeidsvoorwaardenpakket wil 
vasthouden en een redelijk aanbod van de verkrijger weigert, handelt mijns inziens in strijd 
met de plicht zich als een goed werknemer te gedragen (artikel 7:611 BW). Vooralsnog is het 
wachten op rechtspraak van het Hof waarin een oplossing voor dit probleem wordt 
geformuleerd. 
 
2.4 Rechten en verplichtingen in een CAO 
 
De artikelen 7:662 e.v. BW zien alleen op in individuele arbeidsovereenkomsten opgenomen 
rechten en verplichtingen. Veel rechten en verplichtingen zijn echter opgenomen in CAO’s. 
Voor die situatie heeft de wetgever de artikelen 14a Wet CAO en 2a Wet AVV in het leven 
geroepen.11 Het principe van deze regelingen is dat de in een al of niet algemeen verbindend 
verklaarde CAO opgenomen arbeidsvoorwaarden na de overgang van onderneming ook 
tussen de verkrijger en de werknemer blijven gelden. Op deze manier wordt hetzelfde 
gevolg gecreëerd als in artikel 7:663 BW voor de individuele arbeidsvoorwaarden geldt. 

De verkrijger wordt niet gebonden aan de CAO van de vervreemder – hij was en 
wordt geen CAO-partij – maar hij moet de daarin opgenomen rechten en verplichtingen 
toepassen op de overgenomen werknemers. Dit kan meebrengen dat de verkrijger dus de 
arbeidsvoorwaarden van twee CAO’s moet toepassen – namelijk die waaraan hij zelf reeds is 
gebonden en die uit de CAO van de overgenomen werknemers. 

Deze binding kan ingevolge de artikelen 14a Wet CAO en 2a Wet AVV op twee 
manieren eindigen. Ten eerste kan de verkrijger zelf gebonden worden aan een (algemeen 
verbindend verklaarde) CAO. In dat geval gaan die bepalingen gelden en zal de verkrijger 
de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden op alle werknemers – inclusief de overgenomen 
werknemers – die binnen het bereik van die CAO vallen, moeten toepassen. Let wel: volgens 
de wet geldt deze regel alleen indien de verkrijger ná de overgang aan een (algemeen 
verbindend verklaarde) CAO gebonden wordt. Was hij dus ten tijde van de overgang aan een 
CAO gebonden, dan zal hij dus niettemin de arbeidsvoorwaarden moeten eerbiedigen die 
voortvloeien uit de CAO die voor de overgenomen werknemers vóór de overgang gold. Het 
tweede geval waarin de gebondenheid van de verkrijger eindigt is het moment dat de 
(algemeen verbindend verklaarde) CAO van de vervreemder afloopt (zie het tweede lid van 
de artikelen 14a Wet CAO en 2a Wet AVV).  

Hier doet zich voor de verkrijger echter een aantal problemen voor hetgeen 
samenhangt met ons CAO-recht. In Nederland hebben we het systeem van doorwerking en 
nawerking van CAO-bepalingen. Doorwerking houdt in dat de in een CAO opgenomen 
arbeidsvoorwaarden direct doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomsten van 
werknemers die lid zijn van een vakbond die partij is bij de CAO. In de praktijk stemmen 
werknemers die geen lid zijn van een vakbond ook in met de in een CAO opgenomen 
arbeidsvoorwaarden, zodat die bepalingen ook voor hen gelden. Nawerking houdt in dat 

                                                      
11 Zie ook A.M. Luttmer-Kat, “De doorwerking van CAO-arbeidsvoorwaarden van de vervreemder bij 
overgang van onderneming”, SR 2000, p. 195-197. 



wanneer de CAO afloopt, de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden “nawerken” in de 
relatie tussen werkgever en werknemer tot het moment dat zij andere afspraken maken of er 
een nieuwe CAO gaat gelden. Loopt de CAO van de vervreemder af, dan is daarmee de 
gebondenheid van de verkrijger aan de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden niet meteen 
afgelopen: deze arbeidsvoorwaarden werken immers na. Wel staat het de verkrijger vrij met 
de overgenomen werknemers nieuwe afspraken te maken, uiteraard mits deze werknemers 
daarmee instemmen. 

Maar dat is nog niet alles. Ook als de verkrijger zelf aan een CAO gebonden wordt 
kunnen de bepalingen uit de CAO van de vervreemder een rol spelen. Een beginsel van 
CAO-recht is namelijk dat de overgegane werknemer zijn oude arbeidsvoorwaarden 
behoudt indien deze niet strijdig zijn met de nieuwe CAO van de verkrijger.12 Dit kan leiden 
tot een ongewenst “haasje over”-effect: de overgegane werknemer behoudt het goede van de 
arbeidsvoorwaarden uit zijn oude CAO (die deel zijn gaan uitmaken van zijn 
arbeidsovereenkomst) en pikt de krenten uit de pap van de nieuwe CAO van de verkrijger. 
Hiermee gaat niet alleen het afgewogen karakter van de CAO verloren – men levert wat in 
en krijgt er wat anders voor terug – maar wordt de verkrijger tevens de mogelijkheid 
ontnomen de eventueel bestaande ongelijke arbeidsvoorwaarden van het overgegane en het 
zittende personeel weg te nemen. Veel mogelijkheden om hier iets aan te doen heeft de 
verkrijger niet. Is er geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen, dan zal 
de verkrijger eventueel met een beroep op de eisen van goed werknemerschap13 kunnen 
eisen dat de overgegane werknemers instemmen met voorgestelde wijzigingen in hun 
arbeidsvoorwaarden die tot doel hebben de ongelijkheid tussen de verschillende groepen 
werknemers ongedaan te maken. 

Concluderend kan men stellen dat de verkrijger pas geheel van de werking van de in 
een CAO opgenomen arbeidsvoorwaarden van de vervreemder is “bevrijd”, indien hij zelf 
aan een CAO gebonden wordt, waaraan de overgenomen werknemers op grond van hun 
lidmaatschap dan wel hun instemming met de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden 
eveneens gebonden zijn én die CAO alle zaken regelt die ook in de CAO van de vervreemder 
geregeld waren.  
 
3. Ontslagbescherming 
 
De verkrijger zal niet altijd het gehele personeel van de vervreemder willen overnemen. Om 
te voorkomen dat de vervreemder en de verkrijger afspraken maken over het beëindigen van 
de arbeidsovereenkomsten van voor de verkrijger overbodig personeel, bepaalt het eerste lid 
van artikel 4 van Richtlijn 98/50 dat de overgang van een onderneming op zichzelf noch 
voor de vervreemder, noch voor de verkrijger een reden mag vormen bepaalde werknemers 
te ontslaan. Deze bepaling is niet in Nederlandse wetgeving omgezet, al voorziet 
wetsvoorstel 27 469 in een opzegverbod wegens overgang van onderneming (voorgesteld 
artikel 7:670 lid 8 BW). Heel bezwaarlijk is het vooralsnog ontbreken van een dergelijk 
opzegverbod niet, want de enkele overgang is noch voor de kantonrechter een gewichtige 
reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst (art. 7:685 BW), noch voor de RDA een 
grond voor het verlenen van een ontslagvergunning.  
 De werknemer die toch wegens de overgang van de onderneming is ontslagen, kan 
dat ontslag met succes in rechte aanvechten. Daarbij is de werknemer niet gebonden aan de 
termijn van zes maanden van artikel 9 BBA.14 Stelt de rechter vast dat de werknemer in strijd 

                                                      
12 Rb. Amsterdam 18 september 1996, JAR 1996/228. 
13 HR 6 juni 1998, JAR 1998/199, waarover C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra, Arbeidsrechtelijke Annotaties 
2001/1, p. 30-44. 
14 HR 29 december 1995, JAR 1996/29. 



met de richtlijn is ontslagen, dan wordt de werknemer geacht ten tijde van de overgang nog 
in dienst van de vervreemder te zijn geweest (en dus te zijn overgegaan naar de verkrijger15). 
Ontslag wegens een reden die samenhangt met de overgang van de onderneming – zo kan 
een overschot aan personeel een collectief ontslag noodzakelijk maken - is niet onmogelijk. 
Art. 4 lid 1 van Richtlijn 98/50 bepaalt dat ontslag wegens economische, technische, of 
organisatorische redenen – “eto-redenen”- is toegestaan. Die redenen kunnen zich zowel bij 
de vervreemder als bij de verkrijger voordoen. 
 Ook op een andere wijze wordt de werknemer beschermd. Art. 7:665 BW bepaalt, in 
navolging van het tweede lid van art. 4 van Richtlijn 98/50,  dat indien de overgang van een 
onderneming een wijziging van de omstandigheden ten nadele van de werknemer tot gevolg 
heeft en de arbeidsovereenkomst deswege wordt ontbonden ingevolge artikel 7:685 BW, zij 
met het oog op de toepassing van lid 8 van dat artikel geldt als ontbonden wegens een reden 
die voor rekening van de werkgever komt. Bij een voor de werknemer nadelige wijziging 
van omstandigheden kan gedacht worden aan een heel scala van omstandigheden, variërend 
van het gemis aan reële promotiekansen en het moeten afleggen van een grotere reisafstand 
voor het woon/werkverkeer tot een weigering van de verkrijger de overgegane werknemer 
het oude salaris te betalen. De werknemer kan in die gevallen – maar alleen nadat de 
overgang is voltrokken - de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden 
op grond van artikel 7:685 BW, waarbij de arbeidsovereenkomst “met het oog op de 
toepassing van lid 8” wordt beschouwd “als ontbonden wegens een reden welke voor 
rekening van de werkgever komt”. Aan enige wettelijke termijn is dit beroep op artikel 7:665 
BW niet gebonden, maar de werknemer zal natuurlijk niet mogen dralen. Stelt de 
kantonrechter vast dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, dan vloeit naar 
onze mening uit artikel 7:665 BW voort dat hij bij berekening van de billijke vergoeding 
factor C van de kantonrechtersformule op hoger dan 1 stelt (ervan uitgaande dat er geen 
andere factoren zijn die meebrengen dat C juist op lager dan 1 dient te worden gesteld). 
Aan het beschermende karakter van artikel 7:665 BW wordt afbreuk gedaan door het feit dat 
er slechts een beroep op kan worden gedaan indien de overgang reeds is voltrokken. Een 
werknemer die van tevoren al weet niet bij de verkrijger in dienst te willen treden en wiens 
arbeidsovereenkomst voor of op het moment van de overgang is geëindigd, kan zich dus 
niet beroepen op dit artikel. Hij zal eerst moeten overgaan naar de verkrijger, vervolgens 
(wederom) moeten constateren dat van een verslechtering van omstandigheden sprake is en 
dan pas bij de kantonrechter een beroep op de bepaling kunnen doen. Kent die hem een 
vergoeding toe, dan kan de werknemer de verkrijger en de vervreemder – de laatste tot een 
jaar na de overgang (art. 7:663 BW) – tot betaling van die vergoeding aanspreken. 
 
4. Medezeggenschap 
 
Ondanks het feit dat de werknemer een overgang van alle rechten en verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst tegemoet kan zien, brengt de overgang niettemin veel onzekerheden 
voor de betrokken werknemers mee. Meestal leidt een overgang immers tot 
synergievoordelen, met gevolgen voor de werkgelegenheid binnen de nieuw ontstane 
onderneming. Om die reden hebben werknemers er belang bij reeds tijdens het 
onderhandelingsproces op een of andere wijze betrokken te worden. Deze betrokkenheid is 
geïnstitutionaliseerd in de WOR. 

In de artikelen 7:662 e.v. 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 – dat enkele medezeggenschapsbepalingen bevatte - ervan werd uitgegaan 

                                                      
15 Zie HvJEG 15 juni 1988, NJ 1990, 247. 



dat een en ander reeds in voldoende mate was geregeld in de WOR16. Werknemers hebben 
immers op grond van artikel 25 WOR al een adviesrecht bij belangrijke, strategische 
besluiten, dus ook ten aanzien van de overgang van een (onderdelen van een) onderneming. 
Richtlijn 98/50 heeft ten aanzien van de medezeggenschapsbepalingen een aantal 
wijzigingen geïntroduceerd. Ten eerste is 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 is 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. Naar mijn mening zijn is met deze 
bepalingen in de Nederlandse (voorgestelde) wetgeving onvoldoende rekening gehouden.17 
Voorts bestaat in Richtlijn 98/50 een aantal informatieverplichtingen. 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. In 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. In artikel 6 lid 6 ten slotte wordt de lidstaten de opdracht gegeven 
te bepalen dat, indien in een onderneming buiten hun wil geen werknemer-
vertegenwoordigers 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. 

Al deze maatregelen leiden tot (slechts) één artikel in wetsvoorstel 27 469. Het 
voorgestelde artikel 665a bepaalt dat 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 WOR, de werkgever de eigen werknemers die betrokken 
zijn bij de overgang van de onderneming tijdig in kennis stelt van het voorgenomen besluit 
tot overgang, de voorgenomen datum van de overgang, de reden van de overgang, de 
juridische, economische en sociale gevolgen van de overgang voor de werknemer en de ten 
aanzien van de werknemers overwogen maatregelen. Opmerkelijk is overigens deze 
specifieke medezeggenschapsregel niet in de WOR geplaatst, maar in het BW.  
  
5. Slot 
 
Uit het voorgaande “overzicht in vogelvlucht” moge de indruk zijn gewekt dat het recht met 
betrekking tot de overgang van onderneming, een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht, 
complex kan worden genoemd. Ten eerste is de toepasselijkheid van het recht afhankelijk 
van nadere invulling van niet altijd eenduidig vormgegeven begrippen in de Richtlijn of in 
de Nederlandse wetgeving – na 24 jaar van rechtspraak is er bijvoorbeeld nog geen duidelijk 
ondernemingsbegrip. Daarnaast is het recht voortdurend in beweging, hetgeen invloed heeft 
op de verschillende subterreinen van het arbeidsrecht die een rol spelen bij overgang van een 
onderneming: het ontslagrecht, het pensioenrecht, het medezeggenschapsrecht, enzovoort. 
Ten slotte heeft het raakvlakken met andere rechtsterreinen – zoals het ondernemingsrecht 
en het faillissementsrecht – die alle hun eigen dynamiek kennen. 
 

                                                      
16 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. 
17 Zie voor kritiek: R.M. Beltzer en M. Holtzer, “Het wetsvoorstel overgang van onderneming: de niet 
te onderschatten invloed van Richtlijn 98/50 EG, SMA 2001, p. 299-314. 
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