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Rubriek Aansprakelijkheid binnen groepsstructuren 
Uitspraak HR 1 december 2000, JAR 2001/12 
  Rb. Amsterdam 20 december 2000, JAR 2001/36 
   
 
1. Inleiding 
 
In het arrest van de Hoge Raad was voornamelijk de vraag aan de orde of sprake was 
geweest van wijziging van werkgever binnen een groep, dan wel dat de oorspronkelijke 
arbeidsovereenkomst met de eerste werkgever in stand was gebleven. In de zaak voor de 
rechtbank stond de reikwijdte van een aansprakelijkheidsverklaring van de moeder ex art. 
2:403 lid 1 sub f BW voor schulden van de dochter centraal. 
 
2. De uitspraken 
 
2.1 Hoge Raad 
 
Feiten en procedureverloop 
 
Op 1 maart 1985 trad Kenkhuis voor de duur van een jaar in dienst van Fugro Engineers BV 
(verder: Fugro). Een jaar later is deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. 
Op 1 juni 1991 sloot Kenkhuis een overeenkomst met Fugro Consultants International BV 
(verder: Fugro Consultants) die hem detacheerde naar Jakarta. Kenkhuis kon daar niet 
aarden, hetgeen hij in mei 1995 per brief communiceerde. Inmiddels teruggekeerd naar 
Nederland had Kenkhuis op 23 juni 1995 een gesprek met de algemeen directeur van Fugro. 
Op 20 juli deed Fugro hem vervolgens een aanbod voor een arbeidsovereenkomst in 
Nederland, ingaande per 1 september 1995. Kenkhuis berichtte op 3 augustus dat hij nog niet 
kon reageren, omdat hij er niet uit was of hij, na zijn ervaringen in Jakarta, nog wel voor 
Fugro wilde werken. Nadat Fugro uit Jakarta negatieve berichten over Kenkhuis had 
vernomen, schortte zij haar aanbod per brief van 2 augustus op (het is aannemelijk dat de 
brieven van Kenkhuis en Fugro elkaar hebben gekruist). Na enkele gespreken tussen 
Kenkhuis en functionarissen van Fugro berichtte Fugro op 24 augustus aan Kenkhuis dat zij 
haar aanbod definitief had ingetrokken. 
 Kenkhuis stelde zich bij het Kantongerecht Den Haag primair op het standpunt dat 
de tussen hem en Fugro in 1985 gesloten arbeidsovereenkomst ook na 1 juni 1991 was blijven 
bestaan, subsidiair dat in de periode juni/juli 1995 een nieuwe arbeidsovereenkomst tot 
stand was gekomen. Hij vorderde doorbetaling van loon. Fugro beweerde dat vanaf 1 juni 
1991 tussen haar en Kenkhuis geen arbeidsovereenkomst meer bestond; vanaf die datum 
was Kenkhuis immers in dienst van Fugro Consultants. Van een nieuwe 
arbeidsovereenkomst met Fugro kon evenmin sprake zijn, nu de gespreken in juni en juli 
1995 niet tot overeenstemming tussen partijen hadden geleid; bovendien was haar brief van 
20 juli slechts te beschouwen als een herroepbaar aanbod dat vervolgens bij brief van 2 
augustus daadwerkelijk is herroepen. 
 Voor de behandeling van deze bodemprocedure had de kantonrechter in een art. 116 
Rv.-procedure Fugro veroordeeld tot doorbetaling van het loon, nu hij het voldoende 
aannemelijk achtte dat in de bodemprocedure zou worden beslist dat in de zomer van 1995 
tussen Fugro en Kenkhuis een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. Daarop 
startten Fugro en Fugro Consultants een voorwaardelijke ontbindingsprocedure; in die 
procedure ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 15 april 1996 onder 
toekenning van een vergoeding aan Kenkhuis van ƒ 55.000,= bruto. In de bodemprocedure 
gaf de kantonrechter bij vonnis van 11 juli 1996 aan geen aanleiding te zien tot 



heroverweging van hetgeen hij in de zojuist genoemde art. 116 Rv.-procedure had 
overwogen. 
 Tegen dit vonnis ging Kenkhuis in beroep bij de Rechtbank Den Haag. Hij eiste 
primair onder meer een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, subsidiair 
schadevergoeding en betaling van loon over de periode van 1 september 1995 tot en met 15 
april 1996 (de datum van ontbinding). Fugro stelde zich wederom op het standpunt dat na 1 
juni 1991 geen arbeidsovereenkomst tussen haar en Kenkhuis had bestaan. De rechtbank 
oordeelde dat het beroep op kennelijk onredelijk ontslag inmiddels was verjaard. Ten 
aanzien van de stelling dat Kenkhuis na 1 juni 1991 in dienst van Fugro was gebleven, 
overwoog de rechtbank dat uit de brief van Fugro Consultants aan Kenkhuis, betreffende 
zijn detachering vanaf 1 juni 1991, ondubbelzinnig bleek dat overeengekomen was dat 
Kenkhuis vanaf die datum in dienst zou zijn van Fugro Consultants. De brief repte met 
zoveel woorden van voortzetting van Kenkhuis’ arbeidsovereenkomst met Fugro “voor 
zover het de sociale verzekering en de pensioenverzekering betreft”. Ook Kenkhuis’ 
subsidiaire stelling dat tussen partijen op 23 juni overeenstemming was bereikt over een 
nieuwe arbeidsovereenkomst werd door de rechtbank verworpen. Volgens de rechtbank was 
die stelling onder meer niet te verenigen met Kenkhuis’ voorbehoud dat hij aan Fugro per 
brief van 3 augustus had gemaakt. Bovendien was Fugro’s aanbod niet als onherroepelijk te 
beschouwen, ook al niet omdat Kenkhuis niet akkoord kon gaan met het hem door Fugro 
geboden salaris. De rechtbank vernietigde het vonnis van de kantonrechter en wees de 
vorderingen van Kenkhuis alsnog af. Kenkhuis ging in cassatie. 
 
Conclusie AG 
 
De AG volgde het oordeel van de rechtbank met betrekking tot de aan Kenkhuis door Fugro 
Consultants gezonden brief. Van een ‘slapende’ voortzetting van de arbeidsovereenkomst 
tussen Kenkhuis en Fugro was geen sprake. Dat Kenkhuis tijdens zijn verblijf in contact 
stond met Fugro deed daar niets aan af. Met juistheid had de rechtbank geoordeeld dat de 
omstandigheid dat Fugro en Fugro Consultants tot een samenhangend geheel van 
vennootschappen behoren, niet meebrengt dat de ene vennootschap aansprakelijk is voor het 
handelen van de andere en evenmin dat die vennootschapen ten aanzien van het 
werknemerschap jegens bepaalde werknemers met elkaar vereenzelvigd kunnen worden. 
Het feit dat Kenkhuis niet wilde instemmen met het hem door Fugro in de zomer van 1995 
geboden salaris was voldoende om aan te nemen dat geen sprake was geweest van 
overeenstemming tussen Kenkhuis en Fugro omtrent een arbeidsovereenkomst. De AG 
concludeerde tot verwerping van het beroep. 
 
Hoge Raad 
 
De Hoge Raad verwierp het beroep op de gronden zoals uiteengezet in de conclusie van de 
AG. 
 
2.2 Rb. Amsterdam 
 
Feiten 
 
Op 22 februari 1995 deponeerde Tevema Beheer BV ten behoeve van haar dochter Tevema 
BV een aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in art. 2:403 lid 1 sub f BW bij de Kamer van 
Koophandel. Ekelmans, Mes en Roodenburg waren op dat moment reeds jaren in dienst van 
Tevema BV. Ekelmans werd op 16 november 1996 op staande voet ontslagen; de 
kantonrechter te Helmond had Tevema ten aanzien van deze opzegging schadeplichtig 



bevonden. Mes en Roodenburg verzochten op 20 augustus 1997 de kantonrechter te 
Helmond hun arbeidsovereenkomsten te ontbinden. De kantonrechter ontbond de 
arbeidsovereenkomsten bij  beschikking van 15 oktober 1997 met ingang van 1 november 
onder toekenning van een billijke vergoeding ten laste van Tevema. 
 Per 1 september 1997 ging het personeel van Tevema over naar Tevema Beek en 
Donk dan wel naar Tevema Automotive. Bij brief van 13 oktober 1997 trok Tevema Beheer 
de aansprakelijkheidsverklaring in; deze intrekking is op 15 oktober door de Kamer van 
Koophandel ontvangen en op 17 oktober in de Staatscourant gepubliceerd. Tien dagen later 
veranderde Tevema BV haar naam in Tecrota BV. Een lang leven was Tecrota niet beschoren: 
op 1 april 1998 werd zij failliet verklaard. Op die datum had Tevema/Tecrota de hiervoor 
genoemde vergoedingen aan Ekelmans, Mes en Roodenburg nog niet betaald. Zij vorderden 
voor de Rechtbank Amsterdam betaling van de vergoedingen door Tevema Beheer, primair 
stellende dat Tevema Beheer jegens hen onrechtmatig had gehandeld, subsidiair dat Tevema 
Beheer op grond van haar aansprakelijkheidsverklaring tot betaling gehouden was. Dat 
laatste stoelde Ekelmans op de stelling dat het gegeven ontslag op staande voet een 
rechtshandeling is in de zin van art. 2:403 lid 1 sub f BW op grond waarvan Tevema Beheer 
tot betaling van de schadevergoeding gehouden zou zijn. Mes en Roodenburg stelden dat 
hun vorderingen voortvloeiden uit hun arbeidsovereenkomsten en vanaf 15 oktober 1997 
opeisbaar waren geworden – dus op een datum die twee dagen vóór publicatie van de 
intrekking van de art. 403-verklaring lag. Tevema Beheer stelde dat de 
arbeidsovereenkomsten met de drie werknemers waren aangegaan vóór het afgeven van de 
art. 403-verklaring en dat de vorderingen pas ná intrekking van die verklaring waren 
ontstaan. Daarnaast zouden de vorderingen van Mes en Roodenburg niet voortvloeien uit de 
arbeidsovereenkomst, maar uit de beschikking van de kantonrechter, omdat een werknemer 
niet op grond van zijn arbeidsovereenkomst recht heeft op een vergoeding. Bovendien 
waren de vergoedingen pas op 1 november opeisbaar, terwijl de intrekking van de art. 403-
verklaring al op 17 oktober gepubliceerd was. 
 
Rechtbank 
 
De rechtbank stelde voorop dat bekeken moest worden of sprake was van schulden uit 
verbintenissen jegens de drie werknemers die voor Tevema BV waren ontstaan op grond van 
gedragingen in het kader van een arbeidsovereenkomst, voor zover die gedragingen waren 
verricht na deponering van de verklaring (22 februari 1995) en na intrekking daarvan (17 
oktober 1997). Volgens de rechtbank was daar in alle drie de gevallen sprake van. 
 Ten aanzien van Ekelmans’ vordering had te gelden dat die voortvloeide uit een 
gedraging van Tevema BV, te weten het op 16 november 1996 gegeven ontslag op staande 
voet. Met betrekking tot de vorderingen van Mes en Roodenburg overwoog de rechtbank dat 
het er niet toe doet dat de arbeidsovereenkomsten reeds voor afgifte van de art. 403-
verklaring waren gesloten: de art. 403-verklaring ziet immers ook op schulden die 
voortvloeien uit gedragingen op grond van een arbeidsovereenkomst die vóór afgifte van de 
verklaring is gesloten. Daarbij hechtte de rechtbank belang aan een richtlijnconforme 
interpretatie van art. 57 lid 1 sub c van de Vierde EEG-richtlijn, dat luidt: “De 
moederonderneming heeft zich garant verklaard voor de door de dochteronderneming 
aangegane verplichtingen”. Het woord “aangegane” duidt er volgens de rechtbank op dat het 
betrekking heeft op rechtshandelingen die vóór de bedoelde verklaring tot stand zijn 
gekomen. De ratio hiervan is gelegen in het feit dat rekening moet worden gehouden met de 
belangen van een partij die voor afgifte van de verklaring een duurovereenkomst heeft 
gesloten. Nu Mes en Roodenburg konden aantonen dat Tevema BV vanaf 1 september 1997 
niet volledig aan haar betalingsverplichtingen had voldaan, stond aansprakelijkheid van 
Tevema vast. Ten slotte overwoog dat de ontbindingsvergoedingen niet op 15 oktober 1997, 



maar pas op 1 november 1997 opeisbaar waren. Vanaf die datum was immers de 
arbeidsovereenkomst tussen Tevema en Mes en Roodenburg geëindigd; wettelijke rente was 
dus niet vanaf 15 oktober opeisbaar. 
 
3. Commentaar 
 
3.1 Het ontstaan en het einde van een arbeidsovereenkomst 
 
Voor een individuele arbeidsovereenkomst bestaan geen formele vereisten. Is sprake van een 
persoonlijke verrichting van arbeid, tegen loon, gedurende een bepaalde periode en in dienst 
(onder het gezag) van een ander, dan is sprake van een arbeidsovereenkomst, ook al hadden 
partijen iets anders voor ogen.1 Om die reden kon de rechtbank uit de feiten concluderen dat 
Kenkhuis een arbeidsovereenkomst met Fugro Consultants had gesloten. Kennisname van 
die feiten maakt deze conclusie van de rechtbank echter niet zonder meer helder; de AG en 
de Hoge Raad meenden in ieder geval dat zijn oordeel, gebaseerd op een uitleg van de door 
Fugro Consultants aan Kenkhuis gezonden brief, niet onbegrijpelijk was. 
 Dan blijft de vraag bestaan wat er dan op 1 juni 1991 met de arbeidsovereenkomst 
tussen Kenkhuis en Fugro gebeurde. Volgens de rechtbank – die zich wederom op een 
feitelijke uitkeg van de brief baseerde - was geen sprake geweest van een ‘slapende’ 
voortzetting van die arbeidsovereenkomst. Die conclusie is echter niet zo makkelijk te 
accepteren als de eerdere conclusie dat een arbeidsovereenkomst tussen Kenkhuis en Fugro 
Consultants was ontstaan. Het Nederlands ontslagstelsel vormt een (nagenoeg) gesloten 
systeem: het einde van een arbeidsovereenkomst kan slechts op één van de voornamelijk in 
Boek 7 BW Titel 10 BW geregelde manieren eindigen. Van opzegging, ontbinding of een 
einde van rechtswege kan geen sprake zijn geweest, nu aan de eisen die aan die modaliteiten 
worden gesteld in casu niet was voldaan. Dan blijft het einde van de arbeidsovereenkomst 
met wederzijds goedvinden als enige mogelijkheid over. In het vonnis van de rechtbank valt 
te lezen dat hij meende dat daar inderdaad sprake van was: Kenkhuis ondertekende op 1 
juni 1991 het contract waarin onder meer was opgenomen dat deze arbeidsovereenkomst een 
“continuation” was van het “previous contract” met Fugro. Het komt mij voor dat de 
rechtbank uit dat woord “previous” heeft afgeleid dat dat laatste contract vanaf 1 juni niet 
meer bestond en dat dat Kenkhuis duidelijk moet zijn geweest (al zullen sommigen hier een 
contradictio in terminis zien: impliceert “continuation” immers niet dat sprake is van het 
blijven bestaan van een reeds bestaande rechtsband?). Hoe dit ook zij, de beslissing van de 
rechtbank is opmerkelijk in het licht van rechtspraak van de Hoge Raad, inhoudende dat een 
werknemer ondubbelzinnig dient in te stemmen met het einde van de arbeidsovereenkomst 
en dat op de werkgever de plicht rust zich er terdege van te vergewissen dat de werknemer 
heeft begrepen dat zijn instemming met het einde van de arbeidsovereenkomst werd 
gevraagd.2 Die plicht zou mijns inziens zeker geëist mogen worden in de onderhavige 
situatie. Er was immers sprake van een multinationaal concern met verschillende 
rechtspersonen, waarbinnen werknemers nu eens voor de ene, dan weer voor de andere 
rechtspersoon werkzaamheden verrichten – niet bepaald een voor werknemers duidelijke 
situatie. Uit de casus blijkt niet dat Kenkhuis erop was gewezen dat ondertekening het einde 
van de arbeidsovereenkomst met Fugro betekende. 
 
 
3.2 Vereenzelviging 
 

                                                      
1 H.L. Bakels, Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2000 (16e druk), par. 3.1.2. 
2 Zie o.a HR 14 januari 1983, NJ 1983, 457 en HR 25 maart 1994, JAR 1994/92. 



Kenkhuis had voor de rechtbank gesteld dat Fugro en Fugro Consultants behoorden tot “een 
ondoordringbaar woud van vennootschappen die met elkaar vereenzelvigd kunnen 
worden”. Men dient goed het onderscheid tussen toerekening en vereenzelviging in de gaten 
te houden. Vereenzelviging is de juridische fictie dat twee of meer rechtssubjecten voor de 
toepassing van bepaalde regels als een en hetzelfde rechtssubject moeten worden 
beschouwd, ongeacht het feit dat de betreffende rechtssubjecten voor het overige als 
zelfstandige rechtssubjecten zijn te beschouwen. Met ander woorden: bij toepassing van een 
bepaalde norm wordt voorbijgegaan aan het verschil in identiteit tussen rechtspersonen. Bij 
toerekening is de juridische zelfstandigheid van rechtssubjecten binnen de groep het 
uitgangspunt.  

De rechtbank wilde, in navolging van de Hoge Raad, geen vereenzelviging 
aannemen. Dat is niet verrassend, nu een dergelijke figuur moeilijk te rijmen is met het 
wezen van rechtspersoonlijkheid – het zelfstandig zijn van een drager van rechten en 
plichten. Vereenzelviging bij contractuele aansprakelijkheid is schaars in de rechtspraak. Als 
zij al voorkomt, is dat alleen in lagere rechtspraak en dan met name – voor zover ik heb 
kunnen nagaan – in het arbeidsrecht,3 wanneer het gaat om onderwerpen als de vaststelling 
van anciënniteit van een werknemer of de bepaling van de hoogte van een 
ontslagvergoeding en wie tot betaling daarvan kan worden aangesproken.4 Uit de 
jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat hij niet genegen is vereenzelviging als middel tot 
doorbraak van aansprakelijkheid te accepteren, ook niet als tussen twee ondernemingen een 
grote verwevenheid bestaat, bijvoorbeeld doordat directie en aandeelhouder van beide 
ondernemingen een en dezelfde natuurlijke persoon zijn.5 Bij mijn weten heeft de Hoge Raad 
een hem voorgelegde uitspraak van een lagere rechter die vereenzelviging aannam slechts 
eenmaal niet gecasseerd, namelijk in het zogenaamde Krijger/Citco-arrest.6 Hier ging het 
echter om een zeer uitzonderlijke situatie, waar het feitelijk onmogelijk bleek de twee 
rechtspersonen uit elkaar te houden. Een dergelijke situatie deed zich in de relatie tussen 
Kenkhuis, Fugro en Fugro Consultants niet voor . 
 
3.3 De reikwijdte van de art. 403-verklaring 
 
Een tot een groep behorende rechtspersoon hoeft, indien aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan, geen jaarrekening in te richten overeenkomstig de eisen die Titel 9 van Boek 2 BW 
stelt. Één van die eisen is – kort gezegd - dat een andere rechtspersoon of vennootschap 
(meestal: de moedermaatschappij) die de financiële gegevens van eerstgenoemde 
rechtspersoon in een geconsolideerde jaarrekening heeft opgenomen, schriftelijk heeft 
verklaard hoofdelijk aansprakelijk te aanvaarden voor de uit rechtshandelingen van de 
rechtspersoon voortvloeiende schulden (artikel 2:403 lid 1 onder c en f BW). Een dergelijke 
verklaring had Tevema Beheer voor haar dochter Tevema afgegeven. 

                                                      
3 L. Timmerman, “Doorbraak van aansprakelijkheid; de kern van enige recente ontwikkelingen”, 
TVVS 1996, p. 135, meent op basis van HR 16 januari 1987, NJ 1987, 970 dat niets erop wijst dat de 
Hoge Raad bij claims uit hoofde van een arbeidsovereenkomst op lichtere gronden doorbraak van 
aansprakelijkheid toestaat dan het geval is bij gewone handelsvorderingen. 
4 Soms wordt door de rechter overwogen dat sprake is van feitelijk medewerkgeverschap, zie 
bijvoorbeeld CRvB 11 november 1980, RSV 1981, 87, Ktg. ‘s-Gravenhage 8 september 1992, Praktijkgids 
1992, 3744 en Ktg. Utrecht 30 maart 1993, Praktijkgids 1993, 3985. In Ktg. Schiedam 13 februari 1996, 
Praktijkgids 1996, 4505 overwoog de kantonrechter dat aangezien de houdstermaatschappij de feitelijke 
beslissingsmacht had over haar dochter, beide vennootschappen dusdanig met elkaar te 
vereenzelvigen waren dat zij voor elkaars schulden aansprakelijk waren. 
5 Zie o.a. HR 2 november 1984, NJ 1985, 446, HR 16 juni 1996, NJ 1996, 214, HR 3 november 1995, NJ 
1996, 215. 
6 HR 9 juni 1995, NJ 1996, 213. 



Bij het bepalen van de reikwijdte van een art. 403-verklaring kunnen zich twee vragen 
voordoen. Ten eerste: voor wat voor soort schulden is de moedermaatschappij aansprakelijk 
te stellen? Dit betreft de materiële reikwijdte. Daarnaast is de temporele reikwijdte van 
belang: vanaf welk tijdstip ontstaat de aansprakelijkheid van de moeder en wanneer eindigt 
die? Deze vragen zijn in de rechtspraak relatief weinig aan de orde geweest.7

 
Materiële reikwijdte 
 
De vraag die hier beantwoord moet worden is: welke schulden “vloeien voort” uit 
rechtshandelingen van de dochter, zoals art. 2:403 lid 1 onder f BW eist? Het voortvloeien 
geeft een causaal verband aan. Alvorens dat verband aannemelijk te maken, dient echter de 
voorvraag te worden beantwoord of er sprake is van een rechtshandeling van de dochter. Is 
die er niet, dan is er geen aansprakelijkheid. Artikel 3:33 BW moet zo worden verstaan dat 
een rechtshandeling die handeling is waarmee men een bepaald rechtsgevolg beoogt. Om 
die reden is een onrechtmatige daad geen rechtshandeling: het door het recht aan de 
handeling verbonden gevolg – schadevergoeding – is niet hetgeen de handelende persoon 
beoogde. Had Tevema BV nu ten opzichte van Ekelmans, Mes en Roodenburg 
rechtshandelingen verricht waarvoor Tevema Beheer aansprakelijk kon worden gesteld 
indien uit die handelingen schade voortvloeide? 
  Laten wij beginnen met Ekelmans. Tevema had Ekelmans op staande voet ontslagen. 
Uit die opzegging – een rechtshandeling, want gericht op het beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst - vloeide voor Tevema een schuld voort, nu de kantonrechter Tevema 
wegens die opzegging schadeplichtig achtte. Dat uit Tevema’s opzegging een schuld 
voortvloeide waarvoor Tevema Beheer aansprakelijk was, lijkt mij een juiste uitleg van de 
materiële reikwijdte van de art. 403-verklaring. De stelling dat Tevema met zijn opzegging 
niet het doel had schadevergoeding te moeten betalen en er dus geen aansprakelijkheid van 
Tevema Beheer kan bestaan, is onjuist. Een dergelijke ruime uitleg zou elke wanprestatie 
buiten het bepaalde in art. 2:403 lid 1 onder f BW brengen, waardoor deze bepaling vrijwel 
overbodig zou worden. De eis die artikel 2:403 lid 1 onder f BW stelt is dat er een 
rechtshandeling plaatsvindt waar een schuld uit voortvloeit, niet dat degene die de 
rechtshandeling verricht elk gevolg van die handeling heeft beoogd. 
 Mes en Roodenburg hadden zélf de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met 
Tevema verzocht. De kantonrechter sprak de ontbindingen op 15 oktober 1997 uit, onder 
toekenning van een vergoeding aan beiden. Volgens de rechtbank vloeiden deze schulden 
eveneens voort uit rechtshandelingen van Tevema. Maar over welke rechtshandelingen 
hebben we het dan? Volgens de rechtbank waren “de gedragingen van Tevema B.V. jegens 
Mes en Roodenburg die – gelet op de beschikkingen van de kantonrechter – een verbintenis 
jegens Tevema Beheer B.V. hebben doen ontstaan, (…) in voormelde periode verricht in het 
kader van de arbeidsovereenkomsten.” Dat is een opmerking die vragen oproept. Navraag 
heeft geleerd dat gedoeld wordt op het volgende: Tevema had zich als slecht werkgever 
jegens Mes en Roodenburg gedragen, hetgeen tot uitdrukking kwam in de aan hen al eerder 
toegekende ontbindingsvergoeding. Deze schuld vloeide echter geenszins voort uit een 
rechtshandeling: een handeling die als “slecht werkgeverschap” is te betitelen, is niet als 
rechtshandeling te bestempelen. Alleen om deze reden is het oordeel van de rechtbank 
onjuist, tenzij de schuld voortvloeide uit een andere rechtshandeling, waarvan uit de casus 
niets blijkt. Het enkele aangaan van de arbeidsovereenkomst in de jaren zestig kan mijns 
inziens niet de rechtshandeling zijn waaruit de schuld voortvloeide, aangezien hier het 
causaal verband geheel ontbreekt (tenzij men er in de huidige tijd van moet uitgaan dat een 

                                                      
7 Zie voor een overzicht S.M. Bartman & A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2000, p. 
190-199. Zie van de eerste ook een annotatie bij dit vonnis in JOR 2001/53. 



werkgever die een arbeidsovereenkomst sluit, grote kans loopt een vergoeding bij ontslag te 
moeten betalen!). 
 
Temporele reikwijdte 
 
Noch art. 2:403 lid onder f BW, nog de wetsgeschiedenis zeggen iets over de temporele 
reikwijdte van de aansprakelijkheidsverklaring. Uit artikel 2:404 leden 2 en 3 BW valt op te 
maken dat de aansprakelijkheid kan “nawerken”: ook al is de intrekking van de art. 403-
verklaring reeds gepubliceerd, de aansprakelijkheid van de moeder blijft niettemin bestaan 
voor schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen die zijn verricht voordat jegens 
schuldeisers een beroep op de intrekking kan worden gedaan. Lid 3 geeft aan in welke 
gevallen deze nawerking eindigt. Na intrekking van de art. 403-verklaring kan er echter geen 
sprake meer zijn van aansprakelijkheid voor schulden die voortvloeien uit 
rechtshandelingen die na die intrekking zijn verricht. 
 Voor Ekelmans, Mes en Roodenburg bestonden er in dit opzicht geen problemen. De 
opzegging van Ekelmans door Tevema was een jaar voor de intrekking geschied. Mes en 
Roodenburg waren echter maar net op tijd: de beschikking van de kantonrechter kwam op 
15 oktober.De intrekking had de Kamer van Koophandel weliswaar al op 15 oktober bereikt, 
maar volgens art. 18 van de Handelsregisterwet kan op de intrekking pas een beroep worden 
gedaan wanneer deze is gepubliceerd in de Staatscourant, hetgeen op 17 oktober geschiedde. 
 Lastiger is het te bepalen of de aansprakelijkheid van de moeder ook voor oude 
schulden geldt, of dat zij slechts geldt voor schulden die na de aansprakelijkheidsverklaring 
ontstaan. De rechtbank meende dat het eerste het geval was: “Artikel 2:402 lid 1 sub f BW 
ziet immers ook op schulden die voortvloeien uit gedragingen op grond van een 
arbeidsovereenkomst die vóór afgifte van de aansprakelijkheidsverklaring is gesloten”. De 
rechtbank deed zijn stelling steunen op het bepaalde in art. 57 van de Vierde EG-richtlijn uit 
1978 waarin staat dat de moeder zich garant stelt voor door de dochter aangegane 
verplichtingen.8 Een richtlijnconforme interpretatie leidt dan inderdaad onmiskenbaar tot de 
conclusie dat ook schulden, voortvloeiend uit aan de aansprakelijkheidsverklaring 
voorafgegane rechtshandelingen, onder de werking van de art. 2:403 lid 1 sub f BW vallen.9

 
Overgang van onderneming 
 
Per 1 september 1997 was het personeel van Tevema naar Tevema Beek en Donk dan wel 
naar Tevema Automotive overgegaan. Navraag heeft geleerd dat er eigenlijk sprake was 
geweest van overgang van onderneming waar Ekelmans, Mes en Roodenburg zorgvuldig 
buiten gelaten waren. Zij hadden zich derhalve op het standpunt kunnen stellen niet meer bij 
Tevema BV in dienst te zijn, maar bij één van de twee voornoemde vennootschappen. Dat 
was echter niet zonder meer in hun belang geweest. Men denke aan de situatie dat zij hoe 
dan ook niet meer binnen de Tevema-groep wilden werken. Uit de casus wordt niet 
duidelijk of Tevema Beheer ook een art. 403-verklaring voor Tevema Beek en Donk en 
Tevema Automotive had afgegeven. Was dat niet het geval, dan is heel goed denkbaar dat 
het voor hen, gezien de afgegeven art. 403-verklaring voor Tevema BV, gunstiger was hun 
dienstverband bij Tevema BV na 1 september 1997 niet ter discussie te stellen.

                                                      
8 Zie de eerdergenoemde noot van Bartman voor de wat curieuze geschiedenis van deze bepaling. 
9 Rb. Rotterdam 14 januari 1987, NJ 1988, 1050 eiste geen dekking met terugwerkende kracht voor een 
‘volwaardige’ art. 403-verklaring. 



Rubriek Leeftijdsdiscriminatie 
Uitspraak Rb. Utrecht 29 november 2000, JAR 2001/10 
 
1. Inleiding 
 
In deze uitspraak ging het om de vraag of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst 
wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd verboden leeftijdsdiscriminatie oplevert. 
 
2.  Rechtbank  
 
Feiten 
Een werkneemster was door haar werkgever opgezegd omdat zij de 65-jarige leeftijd had 
bereikt. Werkneemster stelde dat dit verboden discriminatie opleverde en de opzegging 
daardoor kennelijk onredelijk was. De kantonrechter had haar standpunt van de hand 
gewezen. In hoger beroep herhaalde werkneemster haar stelling, waarbij zij er tevens op 
wees dat zij kostwinner was en slechts was aangewezen op een AOW-pensioen.  
 
Rechtbank 
Een ongelijke behandeling op grond van leeftijd leverde volgens de rechtbank inderdaad 
strijd op met art. 1 Grondwet en art. 26 IVBPR. Dergelijke discriminatie kan mede via een 
kennelijk onredelijk ontslag-procedure worden aangevochten. In casu was echter geen 
sprake van kennelijke onredelijkheid. De rechtbank wees op een uitspraak van de Hoge 
Raad van 13 januari 1995 (NJ 1995, 430). In dat arrest stelde de Hoge Raad dat niet gezegd 
kan worden dat de regel, dat een arbeidsovereenkomst in het algemeen bij het bereiken van 
de 65-jarige leeftijd eindigt, niet langer in overeenstemming is met de rechtsopvatting van 
brede lagen van de bevolking. Aangezien ook in het parlement werd gesproken over 
leeftijdsdiscriminatie, diende de rechter zich terughoudend op te stellen. Deze – en enkele 
andere, door de Hoge Raad destijds genoemde overwegingen – doen in 2000 nog opgeld. Zo 
gaan de pensioen-, arbeids- en socialezekerheidswetten er in het algemeen nog steeds van uit 
dat men na zijn 65ste jaar een of andere vorm van pensioen geniet. Bovendien blijkt uit latere 
Kamerstukken dat men aan dit beginsel niet heeft willen tornen. Ook thans diende deze 
keuze volgens de rechtbank aan de politiek te worden overgelaten. Het feit dat 
werkneemster kostwinner was en slechts een AOW-uitkering had, maakte de opzegging niet 
kennelijk onredelijk. Ook voor werkneemster was te voorzien dat haar arbeidsovereenkomst 
met het bereiken van de 65-jarige zou eindigen. Daarnaast had het op de weg van 
werkneemster gelegen een pensioenregeling te treffen, nu haar werkgever die niet bood. De 
rechtbank bekrachtigde het vonnis van de kantonrechter. 
 
3. Commentaar 
 
Deze uitspraak van de rechtbank valt onder de categorie “goed gedocumenteerd”. De 
rechtbank heeft zich onder meer rekenschap gegeven van de Haagse ontwikkelingen met 
betrekking tot leeftijdsdiscriminatie en heeft daarom – in mijn optiek: terecht – geen 
voortrekkersrol willen spelen. De werkneemster was opgezegd volgens de regels van het 
BBA en het BW, zodat het instellen van een kennelijk onredelijk ontslag-procedure mogelijk 
was. Dat was niet mogelijk in de zaak die voor het Scheidsgerecht van het Bankbedrijf op 22 
juni 2000 (JAR 2000/179) speelde. Daar ging om de uitleg van art. 14A van de CAO voor het 
bankbedrijf, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt bij het bereiken van 
de VUT-gerechtigde leeftijd. De twee werknemers stelden dat voorafgaande opzegging in 
ieder geval vereist was; de ABN Amro was van mening dat art. 14A een einde van 
rechtswege inhield. Het Scheidsgerecht sloot zich bij dat laatste oordeel aan. Naar mijn 



mening was dat oordeel onjuist. Het moge dan zo zijn dat in brede lagen van de bevolking 
de overtuiging leeft dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
dient te eindigen, dit brengt echter niet mee dat: 

1. dit ook geldt voor het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd (in casu: 60 jaar); 
2. de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, een in het ontslagrecht aan strikte 

regels onderworpen figuur. 
Wat hier van zij, in de onderhavige casus deed dit probleem zich niet voor, aangezien 
werkneemster nu juist wel was opgezegd. 
 De rechtbank meende dat geen sprake was van een kennelijk onredelijk ontslag. Het 
belangrijkste argument is al behandeld: van leeftijdsdiscriminatie was geen sprake. Voorts 
overwoog de rechtbank dat het algemeen bekend is dat de arbeidsovereenkomst bij het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd eindigt, zodat werkneemster zelf financiële maatregelen 
had kunnen treffen. Dat zij na het einde van de arbeidsovereenkomst slechts een AOW-
uitkering had, was iets wat zij kon voorzien en wat zij had kunnen voorkomen door tijdig 
zelf maatregelen te treffen. De gevolgen voor werkneemster waren daardoor niet te ernstig 
in verhouding tot het belang van de werkgever bij beëindiging (art. 7:681 lid 2 onder b BW). 
Men dient de stelling van de rechtbank niet zo te verstaan dat een werknemer er in het 
algemeen maar zelf voor moet zorgen dat hij financieel niet in de kou komt te staan na 
opzegging van zijn arbeidsovereenkomst; een dergelijk oordeel zou op gespannen voet staan 
met het bepaalde in art. 7:681 lid 2 onder b BW. Zijn oordeel moet uiteraard in samenhang 
worden gezien met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het kunnen voorzien 
daarvan omdat het voor iedereen geldt. Daarnaast zou het toekennen van een 
schadevergoeding in deze situatie zich moeilijk verhouden met het feit dat voor werkgevers 
in Nederland (nog steeds) geen pensioenplicht bestaat. 
 
Beltzer 
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