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Het leed dat overgangsrecht heet…. 
 
Reactie op het artikel in ArbeidsRecht 2002/1, nummer 1, over het overgangsrecht. Naar aanleiding 
van het wetsvoorstel tot wijziging van het concurrentiebeding verdient het in dat artikel ingenomen 
standpunt enige nuancering. 
 
 
In haar beschouwing over het overgangsrecht, zoals gepubliceerd in ArbeidsRecht 2002/1, 1 geeft 
mevrouw Peters een grondig overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het overgangsrecht 
en past zij haar opvatting daarover toe op de wijziging van de verjaringstermijn van vakantiedagen. 
Kort samengevat stelt Peters dat op de wijziging van de vakantiewetgeving in titel 10 boek 7 BW het 
Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek (OBW) niet van toepassing is op deze wetswijziging, nu  
deze wet alleen betrekking heeft op wijzigingen van het BW die door de invoering van het Nieuw BW 
worden veroorzaakt. De vraag of, en zo ja, welk overgangsrecht van toepassing is, is van groot 
praktisch belang. Voor de verjaring van vakantiedagen betekent de vaststelling van de Peters dat de 
wijziging van de verjaringstermijn directe werking heeft en de in 1999 opgebouwde vakantiedagen pas 
per 1 januari 2005 verjaren. Zou het OBW wel van toepassing zijn, dan verjaren deze dagen op grond 
van art. 73 lid 1 OBW per 1 januari 2002.  
 
Voor het arbeidsrecht gold OBW niet 
 
De opvatting van Peters is in lijn met eerdere wijzigingen van titel 10 boek 7: steeds werd bij de 
wijziging overwogen of overgangsbepalingen nodig waren en zo ja, dan werden die als aparte 
bepaling in de desbetreffende wet opgenomen. Toepassing van de OWB kwam eenvoudigweg niet in 
beeld. De Wet flexibiliteit en zekerheid is daarvan een goed voorbeeld.1 Zo is inmiddels bijna berucht 
art. XXI van de Wet flexibiliteit en zekerheid, waarin is bepaald dat voor werknemers van 45 jaar of 
ouder de oude opzegtermijn blijft gelden. Over mogelijke toepasselijkheid van het OBW geen woord. 
Soms is expliciet te verstaan gegeven dat er geen overgangsrecht, maar onmiddellijke werking 
uitgangspunt was, zoals bij invoering van de leden 3 en 6 van art. 7:672 BW. Op grond van deze 
bepalingen heeft de regering medegedeeld dat de voor 1 januari 1999 overeengekomen opzegtermijn, 
waarbij de termijn voor beide partijen gelijk is, nietig is en wordt vervangen door de wettelijke 
opzegtermijn. Hoewel deze lijn in de schaarse jurisprudentie soms wel2 en soms niet3 gevolgd wordt, 
vindt toepassing van art. 79 onder a van de OBW nooit plaats. Op grond daarvan zou de bedongen 
opzegtermijn, hoewel in strijd met de nieuwe wet, geldig geacht moeten worden.4 Ook voor 
wijzigingen in boek 7 titel 10 die uit andere wetgeving voortvloeide, heeft de arbeidswetgever de 
toepasselijkheid van de OWB niet aangenomen. Art. XV lid 1van de Wet verbetering poortwachter 
zou met betrekking tot art. 7:629 lid 11 onderdeel c BW overbodig zijn geweest als de OWB op deze 
wetswijziging van toepassing was. In het eerste lid van art. XV wordt bepaald dat de nieuwe 
ziekmeldingstermijn alleen van toepassing is op ziektegevallen die ontstaan na inwerkingtreding van 
de Wet verbetering poortwachter. Dat vloeit immers ook al voort uit art. 69 onder d OBW. 
 
Geldt het OBW dan nu wel? 
 
Om kort te gaan: steeds heeft als uitgangspunt gegolden dat het OBW niet op (andere dan  door de 
invoering van het NBW) wijzigingen van titel 10 boek 7 van toepassing is geweest. De inkt van het 
artikel van mevrouw Peters is nog niet opgedroogd of het voorstel tot wijziging van het BW met 
betrekking tot het concurrentiebeding wordt naar de Tweede Kamer gezonden.5 In dit wetsvoorstel 
(waarop sowieso veel is aan te merken) is voorzien van een art. II, waarin is bepaald dat in de OBW 

                                                           
1 Stb 1998, 300. Zie voor meer voorbeelden op grond van deze wet E. Verhulp: Reactie, Sociaal Recht 1999-12, 
p. 313. 
2 Ktg. Arnhem 8 november 1999, JAR 1999/261 
3 Zie bijv. Pres. Rb. Haarlem 3 oktober 2001, JAR 2001/231 
4 In deze zin B. Wessels, Arbeidsovereenkomstenrecht en overgangsrecht, Sociaal Recht 1999-12, p. 311 
5 Kamerstukken II 2001/2002, 28 167, nr. 2 



een nieuw artikel wordt ingevoegd (art. 213), dat zal bepalen dat wanneer de regeling van het 
concurrentiebeding wet is geworden, deze wet gedurende een jaar na in werking treden niet van 
toepassing is op een concurrentiebeding dat is gemaakt voor het in werking treden er van. Hieruit, 
maar ook de toelichting op dit artikel, blijkt dat als uitgangspunt geldt dat de OBW op deze 
wetswijziging zonder meer van toepassing is. Dit uitgangspunt blijkt ook ten grondslag te liggen aan 
het overgangsrecht bij het wetsvoorstel overgang van onderneming, dat is aan de Tweede Kamer is 
gezonden op 26 oktober 2000.6 In art. VI van dit wetsvoorstel is voorzien in het opnemen van art. 211 
in de OWB, omdat “zonder bijzondere overgangsregel zou ook voor artikel 665a van Boek 7 BW de 
overgangsrechtelijke hoofdregel van de onmiddellijke werking gelden (artikel 68a Overgangswet 
nieuw Burgerlijk Wetboek)”.7 
 
Op grond waarvan dan? 
Gold dus tot ongeveer oktober 2000 het OBW niet op wijzigingen van Boek 7, vanaf die datum wordt 
daarvan wel uitgegaan. Volstrekt onduidelijk is op waar de veranderde opvatting op is gebaseerd. De 
OBW heeft medio 2000 geen ander werkingsbereik gekregen. Waarschijnlijk is het van belang vast te 
stellen dat de wetsvoorstellen die als eerste ondertekenaar de Minister van Justitie kennen (zoals dat 
van de overgang van onderneming en het concurrentiebeding), wel geacht worden voor wat betreft het 
overgangsrecht onder de OBW te vallen en wetsvoorstellen die als eerste door de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid worden ondertekend, niet. In 1999 citeerde Wessels al een brief van de 
sector Privaatrecht van de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie waarin van de werking 
van de OBW werd uitgegaan.8 Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt die 
opvatting kennelijk en naar ik met Peters meen, terecht, verworpen.  
 
 
Om de vraag naar het toepasselijke overgangsrecht te beantwoorden op grond van de eerste 
ondertekenaar  

 

                                                           
6 Kamerstukken II 2000/2001, 27 469, nr. 2 
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