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Harmonisatie is geen (ETO-)reden 
 
R.M. Beltzer 
 
Na een bedrijfsovername zal de verkrijger veelal graag de eigen arbeidsvoorwaarden op het 
overgenomen personeel willen toepassen. Ongelijke betaling leidt immers in het gunstigste 
geval slechts tot scheve ogen. De verkrijger loopt echter meestal tegen art. 7:663 BW aan: de 
overgenomen werknemers behouden recht op hun oude arbeidsvoorwaarden. Maar 
wanneer houdt dat recht op te bestaan? Het Hof van Justitie van de EG heeft zich hier 
(eindelijk weer eens) over gebogen, maar laat belangrijke vragen onbeantwoord. 
 
Het probleem 
Zowel in economisch goede als in economisch mindere tijden veranderen ondernemingen, 
afdelingen en vestigingen van eigenaar.1 In vrijwel alle gevallen is dan sprake van een 
overgang van onderneming in de zin van de art. 7:662 e.v. BW, welke artikelen de 
uitwerking vormen van Europese richtlijnen.2 De begrippen ‘onderneming’ en ‘overgang’ 
worden immers, in navolging van de uitleg van deze begrippen door het Hof van Justitie 
van de EG3, zeer ruim uitgelegd. Het lijkt erop alsof een activiteit van een onderneming op 
zichzelf al een onderneming kan zijn en dus voor overgang vatbaar is.4 Het gevolg van deze 
wisseling van eigenaar is dat de aan die activiteit verbonden werknemers, mits zij een 
arbeidsovereenkomst hebben met de werkgever die de onderneming drijft, automatisch 
overgaan naar de verkrijger, en wel met behoud van al hun rechten en verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst (art. 7:663 BW). 
Het zal eerder regel dan uitzondering zijn dat de verkrijger voor zijn eigen personeel andere 
arbeidsvoorwaarden hanteert dan die, welke de vervreemder voor de overgenomen 
werknemers hanteerde. Daarbij is te denken aan verschillende situaties. Zo kan de 
vervreemder een hoog loon met de werknemers zijn overeengekomen ter compensatie van 
het feit dat er weinig wordt geboden in de sfeer van secundaire arbeidsvoorwaarden. De 
verkrijger hanteert daarentegen een lager loon, maar kent een riante reiskosten-, 
telefoonkosten- en kinderopvangregeling. Een ander voorbeeld biedt de situatie dat de 
                                                      
* Mr. R.M. Beltzer is UHD arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 
1 Lees voor eigenaar eveneens: huurder, pachter, vruchtgebruiker, alsmede iedere natuurlijke of 
rechtspersoon die de onderneming feitelijk exploiteert. 
2 Richtlijn 77/187 van 14 februari 1977 inzake het behoud van rechten van werknemers bij overgang 
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (Pb. EG van 5 maart 1977, L 61/26), 
vervangen door Richtlijn 98/50 van 29 juni 1998 (Pb. EG van 17 juli 1998, L 201/88), die op haar beurt 
is vervangen door Richtlijn 2001/23 van 12 maart 2001 (Pb. EG van 22 maart 2001, L 82/16). 
3 Er zijn vele uitspraken te noemen. 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), HvJEG 25 januari 2001, JAR 2001/68 (Oy Liikenne Ab) en HvJEG 20 
november 2003, JAR 2003/298 (Abler/Sodexho); voor het overeenkomstvereiste: HvJEG 17 december 
1987, NJ 1989, 674 (Ny Mølle Kro), HvJEG 5 mei 1988, NJ 1989, 712 (Besi Mill), HvJEG 10 februari 1988, 
NJ 1990, 423, HvJEG 14 september 2000, JAR 2000/225 (Collino & Chiappero), HvJEG 26 september 
2000, JAR 2000/239 (Mayeur) en HvJEG 24 januari 2002, JAR 2002/47 (Temco). 
4 Van belang is hierbij of de betreffende activiteit wel of niet arbeidsintensief is. Is dat het geval, dan 
kan een onderneming bestaan zonder materiële activa van betekenis. Voor 
schoonmaakwerkzaamheden is dat meerdere malen uitgemaakt (Schmidt/Süzen). Is de activiteit 
echter niet arbeidsintensief, in de zin dat materiële activa een belangrijke rol spelen bij de activiteit, 
dan is geen sprake van overgang van een onderneming indien niet een wezenlijk deel van die activa 
meegaat. Zie HvJEG 25 januari 2001, JAR 2001/68 (Oy Liikenne, busvervoer) en HvJEG 20 november 
2003, JAR 2003/298 (Abler/Sodexho, catering). 
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vervreemder korting geeft op eigen producten. Kent de verkrijger die producten niet, dan is 
het lastig, of, in het geval van opties, soms onmogelijk deze arbeidsvoorwaarden op het 
overgenomen personeel toe te passen. De verschillen vloeien niet altijd voort uit een 
arbeidsvoorwaardenkeuze van de vervreemder of verkrijger zelf. Stel dat de vervreemder en 
de verkrijger ingevolge een algemeen verbindend verklaarde CAO gehouden zijn een 
bepaalde pensioenregeling toe te passen, welke regelingen onderling grote verschillen 
vertonen. Welke situatie zich ook concreet moge voordoen, en wat de grond voor de 
verschillen mogen zijn, de vervreemder zal er in het algemeen naar streven gelijke monniken 
gelijke kappen te geven. Hij zal het zich om juridische, economische en sociale redenen niet 
willen veroorloven het overgenomen personeel anders te belonen dan het vóór de overgang 
reeds zittende personeel dat hetzelfde of vergelijkbaar werk doet. 
In de nationale wetgeving staan de verkrijger enkele manieren ter beschikking om de 
arbeidsvoorwaarden van de overgenomen werknemers te wijzigen. Verkrijger en 
overgenomen werknemers kunnen uiteraard een wijziging overeenkomen. Dat kan ook 
indirect door middel van het sluiten van een CAO die voor alle werknemers van de 
verkrijger gaat gelden.5 Een andere optie biedt art. 7:613 BW, dat echter wel het bestaan van 
een wijzigingsbeding vereist. Werkt de werknemer niet aan wijziging mee, terwijl dat 
redelijkerwijs wel van hem verwacht mag worden, dan kan de werkgever een wijziging 
alsnog doordrukken met behulp van een beroep op art. 7:611 BW.6 Wanneer daarvan sprake 
is, is veelal niet op voorhand duidelijk. Moet een overgegane werknemer meewerken aan de 
afbouw van zijn veel te hoge salaris? Dient hij in te stemmen met een uitruil van 
arbeidsvoorwaarde A tegen arbeidsvoorwaarde B, mits de twee maar in waarde gelijk zijn? 
Zo dat toegestaan is, kan de werknemer dat al vóór de overgang overeenkomen? Kan de 
verkrijger eisen dat de werknemer afziet van bepaalde arbeidsvoorwaarden omdat het 
vasthouden daaraan het risico meebrengt dat de zittende werknemers met een beroep op het 
gelijkheidsbeginsel die arbeidsvoorwaarde ook zullen claimen?7 De rechtspraak is ten 
aanzien van deze en andere vragen op dit terrein verdeeld, maar neigt mijns inziens naar een 
strikte opvatting met betrekking tot art. 7:663 BW: de werknemer houdt wat hij had, ook al 
moet de verkrijger zich in allerlei bochten wringen om de overgenomen werknemer zijn 
oude arbeidsvoorwaardenpakket te kunnen garanderen.8

 
 
De oplossing van het Hof van Justitie in Daddy’s Dance Hall 
Het Hof van Justitie heeft in 1986 een uitspraak gedaan over de mogelijkheid de 
arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Het arrest is bekend onder de naam Daddy’s Dance Hall.9 
De Deense Højesteret, het equivalent van de Nederlandse Hoge Raad, 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 

                                                      
5 Zie over de complicaties die dit kan meebrengen HR 10 januari 2003, JAR 2003/38 (Stichting Rode 
Kruis Ziekenhuis/Te Riet). 
6 Voor een uitgebreide behandeling van de wijziging van arbeidsvoorwaarden verwijs ik naar het 
proefschrift van S.F.H. Jellinghaus, Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na een fusie of 
overname (diss UvT), Deventer: Kluwer 2003. 
7 Die claim zou kunnen worden gebaseerd op het Agfa-arrest (HR 8 april 1994, NJ 1994, 704). De 
reikwijdte van dit arrest is echter niet geheel duidelijk. Verdedigbaar is dat in geval van overgang van 
onderneming een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat die een verschil ten aanzien van 
arbeidsvoorwaarden rechtvaardigt. Zie hierover P.C. Vas Nunes, ‘Geen gez…, iedereen gelijk’, 
ArbeidsRecht 2000, 53. 
8 Zie voor een overzicht van deze rechtspraak A. Gremmen en D.A. Duijm, ‘Overgang van 
onderneming: harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en reorganisatie’, ArbeidsRecht 2002, 28. 
9 HvJEG 10 februari 1988, NJ 1990, 423. 
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ontleent (i.e. het recht te houden wat men had), wanneer hij daarbij zulke voordelen krijgt 
dat hij er door de wijziging in de aanstellingsvoorwaarden globaal gezien niet op 
achteruitgaat. In casu was met de betrokken werknemer overeengekomen dat zijn 
commissieloon bij de verkrijger in een vast salaris zou worden veranderd en dat een nieuwe 
proeftijd van drie maanden zou gelden – dat laatste nota bene op voorstel van de 
werknemer. Het Hof overwoog het volgende: 
‘(De richtlijn overgang van ondernemingen) heeft tot doel de werknemers van een 
overgedragen onderneming het behoud te verzekeren van hun uit een arbeidsovereenkomst 
of arbeidsverhouding voortvloeiende rechten. Aangezien deze bescherming van openbare 
orde is en de partijen bij de arbeidsovereenkomst er dus niet over kunnen beschikken, zijn de 
bepalingen van de richtlijn, en met name die inzake de bescherming van werknemers tegen 
ontslag bij overgang, in zoverre als dwingend te beschouwen voor de werknemers dat er niet 
in ongunstige zin van mag worden afgeweken. Hieruit volgt, dat de werknemers niet 
kunnen afzien van de rechten die de richtlijn hun toekent, en dat hun rechten niet mogen 
worden verminderd, ook niet met hun instemming. Voor deze uitlegging is niet van belang, dat 
de werknemer - zoals in casu - ter compensatie van de voor hem uit de gewijzigde 
arbeidsverhouding voortvloeiende nadelen zulke nieuwe voordelen verkrijgt, dat hij er 
globaal gezien niet op achteruit gaat.’ (mijn cursiveringen). 
Een werknemers kan dus niet, zelfs niet indien hij dit zelf zou wensen, afstand doen van de 
rechten die de richtlijn hem biedt. Hem kan bijvoorbeeld geen nieuwe arbeidsovereenkomst 
worden aangeboden met slechtere arbeidsvoorwaarden, nadat de oude met de verkrijger 
door ontbinding is geëindigd, waarbij de werknemer een (forse) vergoeding heeft gekregen 
ter compensatie van het slechtere arbeidsvoorwaardenpakket.10  
Vlak voor deze passage had het Hof echter opgemerkt dat de werknemer na de overgang 
wel afwijkende arbeidsvoorwaarden met de verkrijger kan overeenkomen: 
‘Een dergelijke afstand door de werknemer (moet) mogelijk (…) zijn wanneer hij die 
mogelijkheid ook reeds tegenover de vervreemder had. De verkrijger bevindt zich dan 
immers in dezelfde situatie waarin de vervreemder had verkeerd in een dergelijk geval; de 
werknemer zou dus met de verkrijger een wijziging van zijn arbeidscontract kunnen 
overeenkomen binnen dezelfde grenzen als waarbinnen hij dat met de vervreemder had 
gekund. Deze zienswijze moet worden aanvaard.’ 
Deze twee overwegingen vallen aldus met elkaar te rijmen, dat de eerste overweging slechts 
betekent dat ter gelegenheid van de overgang geen afspraken over afwijkende 
arbeidsvoorwaarden mogen worden gemaakt om eventueel misbruik van een zwakke 
positie van de werknemer te voorkomen. Ook vakbonden kunnen met de vervreemder en/of 
de verkrijger geen van de geldende arbeidsvoorwaarden afwijkende afspraken maken in 
sociale plannen. Na de overgang is de angst voor misbruik minder gegrond, nu de 
werknemer immers al is overgegaan naar de verkrijger met behoud van 
arbeidsvoorwaarden. De richtlijn overgang van ondernemingen gaat niet zo ver dat de 
verkrijger en de werknemer daarna niet op grond van de normale regels van het 
arbeidscontractenrecht van de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden afwijkende afspraken 
zouden kunnen maken, aldus de tweede overweging. Dat zou de verkrijger immers in een 
zwakkere positie dan de vervreemder plaatsen en dat verhoudt zich slecht tot het gegeven 

                                                      
10 Volgens Gremmen en Duijm ‘lijkt dit wat ver te gaan, de werknemers is immers gegarandeerd van 
een baan bij de verkrijger’. Ik zou de stelling aandurven dat het in verband met het bepaalde in art. 
7:670 lid 8 BW zonder meer verboden is. De relatieve waarde van door de vervreemder toegekende 
‘lump sums’ blijkt tevens uit het arrest Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet (HR 10 januari 2003, JAR 
2003/38): Te Riet had ƒ 65.000,= gekregen ter compensatie van het verlies aan loon. Later sprak hij 
alsnog en met succes de verkrijger aan tot betaling van dat loon. Over deze zaak schreef ik ‘Botsende 
en nawerkende CAO-bepalingen’, Arbeidsrechtelijke Annotaties 2003/1, p. 30-40. 
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dat de verkrijger ook de rechten van de vervreemder overneemt. Deze gedachtegang volgt 
uit hetgeen het Hof later in het arrest zegt: 
‘Voor zover derhalve het nationale recht toelaat om in andere gevallen dan dat van overgang 
van een onderneming de arbeidsverhouding in een voor de werknemers ongunstige zin te 
wijzigen (…), valt een dergelijke wijziging niet uit te sluiten op de enkele grond dat de 
onderneming inmiddels is overgedragen en de overeenkomst dus met de nieuwe 
ondernemer is gesloten. Waar immers de verkrijger ingevolge art. 3 lid 1 richtlijn treedt in de 
rechten en verplichtingen die voor de vervreemder uit de arbeidsverhouding voortvloeien, 
kan die arbeidsverhouding ten opzichte van de verkrijger worden gewijzigd binnen dezelfde 
grenzen als ten opzichte van de vervreemder mogelijk was geweest, met dien verstande 
evenwel dat de overgang van de onderneming nooit op zich grond voor wijziging kan 
opleveren.’ 
Deze laatste overweging is later verschillende malen herhaald.11 Indien de inmiddels 
overgegane werknemer en de verkrijger beiden graag de rechten en verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst willen wijzigen – de werknemer omdat dat beter aansluit bij zijn 
wensen, de verkrijger omdat zo de arbeidsvoorwaarden van deze werknemer in de pas 
lopen met die van de andere werknemers – moet dat mogelijk zijn. De reikwijdte van de 
laatste zinsnede was echter niet duidelijk. Wanneer kan men nu spreken van de situatie dat 
de overgang van onderneming ‘op zich’ grond voor een wijziging is? Van Slooten12 heeft 
eerder in dit blad een voorzet gedaan. Hij sluit daarbij aan bij de zogenaamde ETO-redenen 
(economische, technische of organisatorische redenen) die de richtlijn overgang van 
ondernemingen in art. 4 lid 1 noemt als toegestane grond voor ontslag in het kader van een 
overgang van onderneming. Met andere woorden: ligt aan een ontslag door de vervreemder 
of de verkrijger een ETO-reden ten grondslag, dan is geen sprake van een door de richtlijn 
verboden ontslag ‘wegens de overgang’.13 Van Slooten stelt de retorische vraag of ETO-
redenen ook als grond voor wijziging van de arbeidsvoorwaarden kunnen dienen: waarom 
bij wijziging van arbeidsvoorwaarden verbieden wat bij ontslag – de ultieme wijziging van 
de arbeidsovereenkomst - is toegestaan? Ik vind dit een doorslaggevend argument. Voorts 
wijst hij op art. 7:665 BW, een op de richtlijn (art. 4 lid 2) gebaseerd artikel dat een geruisloos 
bestaan leidt. Het artikel bevat de bepaling dat indien de arbeidsovereenkomst op grond van 
art. 7:685 BW wordt ontbonden wegens een voor de werknemer aanmerkelijke nadelige 
wijziging als gevolg van de overgang van onderneming, de ontbinding voor de toepassing 
van lid 8 van art. 7:685 BW (de ontbindingsvergoeding) voor rekening van de werkgever 
komt. Blijkbaar hebben de Europese en de nationale wetgever beiden onderkend dat een 
overgang van onderneming een wijziging van arbeidsvoorwaarden kan meebrengen, 
ondanks het verbod een wijziging ‘wegens de overgang’ aan te brengen. Samengevat komt 
Van Slooten tot de conclusie dat de overgang van onderneming op zichzelf niet de enige 
reden mag zijn voor wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Kan gewezen worden op een 
ETO-reden, dan is de wijziging toegestaan. Op deze opvatting, die ik steun, kom ik later 
terug. 
 
 
Martin e.a. /South Bank University14

Eind vorig jaar wees het Hof van Justitie in een Britse zaak arrest waarin de vraag naar de 
mogelijkheid tot wijziging wederom aan de orde was. De casus was als volgt. Drie 

                                                      
11 Zie o.a HvJEG 25 juli 1991, NJ 1994, 168 en 12 november 1992, JAR 1993/15.  
12 J.M. van Slooten, ‘Overgang van onderneming en bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden’, 
ArbeidsRecht 2000, 31. 
13 Dit ontslagverbod is als opzegverbod opgenomen in art. 7:670 lid 8 BW. 
14 HvJEG 6 november 2003, JAR 2003/297. 
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werknemers waren tot 1 november 1994 in dienst geweest bij een instelling die onder het 
Britse National Health System viel (verder: NHS). Zij hadden daar de functie van docent 
verpleegkundige uitgeoefend. Op 1 november 1994 werd de opleiding voor 
verpleegkundigen overgedragen aan de South Bank University (verder: SBU). SBU deelde 
hun (alsmede de andere overgenomen werknemers) mede dat hun een nieuwe 
arbeidsovereenkomst zou worden aangeboden. Zij waren echter niet verplicht de 
arbeidsvoorwaarden van SBU te accepteren. Tevens werd medegedeeld dat zij hoe dan ook 
niet onder de NHS-pensioenregeling konden blijven vallen. De voor de drie werknemers tot 
dan toe geldende arbeidsvoorwaarden, opgenomen in een collectieve regeling van NHS, 
bleven na overgang voor hen gelden, omdat zij weigerden in te stemmen met het 
arbeidsvoorwaardenpakket van SBU. Twee van de drie werknemers sloten zich wel aan bij 
de voor SBU geldende pensioenregeling, maar stelden vervolgens dat die regeling minder 
gunstig was dan de regeling zoals die voor hen voorheen bij NHS gold.15 De drie vorderden 
toepassing van de bij NHS geldende regeling. 
Het Employment Tribunal te Croydon stelde het Hof van Justitie een aantal prejudiciële 
vragen. De meeste daarvan betroffen de toepasselijkheid van de regel van automatische 
overgang op vroegpensioentoezeggingen. Kort samengevat oordeelde het Hof hierover dat 
vroegpensioen wat anders is dan pensioen en dat het daarom onder het normale 
overgangsregime valt en niet onder het speciale regime van pensioenregelingen. De richtlijn 
maakt het mogelijk pensioen (dus niet: vroegpensioen) uit te sluiten van de overgang. Zoals 
bekend, heeft de Nederlandse wetgever er bij de wetswijziging in 2002 voor gekozen het 
onderscheid tussen pensioentoezeggingen en andere rechten en verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst vrijwel op te heffen, zodat het antwoord op de vraag of iets een 
vroegpensioentoezegging of een pensioentoezegging is, in Nederland van minder groot 
belang is geworden.16 Voor deze bijdrage is vooral de achtste vraag van belang, die ik als 
volgt parafraseer: indien verkrijger en werknemer een afwijking van de vóór de overgang 
geldende arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen, welke criteria moet de rechter dan 
hanteren om te bepalen of de overgang van de onderneming de reden is waarom die 
overeenkomst is gesloten, overeenkomstig het door het Hof geformuleerde beginsel in 
Daddy’s Dance Hall? 
Deze vraag betreft precies de hiervoor besproken reikwijdte van de door mij geciteerde 
laatste zinsnede uit het arrest Daddy’s Dance Hall. Het Hof van Justitie gaf het volgende 
antwoord. Na een herhaling van de hiervoor genoemde overwegingen uit het arrest Daddy 
Dance Hall, stelt het Hof dat de wijziging van de vroegpensioenregeling verband houdt met 
de overgang: 
‘Uit de stukken blijkt immers dat SBU eenvoudigweg de aan de werknemers (...) aangeboden 
voorwaarden voor vervroegd pensioen op één lijn heeft willen brengen met de tot dan toe 
voor haar overige werknemers geldende voorwaarden, en in die omstandigheden moet een 
wijziging in de arbeidsverhouding worden beschouwd als verband houdend met de 
overgang. Dat (…) een dergelijke situatie aan de orde is, wordt bevestigd door de 
omstandigheid dat SBU de werknemers (…) onmiddellijk na de overgang een 
arbeidsovereenkomst op haar voorwaarden heeft voorgelegd (…). Het enkele feit dat (de 
werknemers) zich hebben aangesloten bij de pensioenregeling voor het hoger onderwijs doet 
er niet toe (…).’ 
Het Hof gaf de nationale rechter de opdracht mee te onderzoeken of de collectieve 
overeenkomst waarop de vroegpensioenregeling van NHS was gebaseerd, inmiddels was 

                                                      
15 De derde werknemer kon zich wegens in de pensioenregeling opgenomen beperkingen niet onder 
de door haar gewenste voorwaarden bij deze regeling aansluiten. 
16 Zie de art. 7:663 en 664 BW. Art. 7:664 BW is in het jaar 2002 ingrijpend veranderd: het principe dat 
pensioenrechten en –verplichtingen niet mee overgaan werd omgedraaid. 
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uitgewerkt. In dat geval zou voor SBU immers niet meer de verplichting bestaan de NHS-
regeling toe te passen. Volgens art. 3 lid 2 van de richtlijn geldt de gebondenheid van de 
verkrijger aan een in een bij de vervreemder ten tijde van de overgang geldende collectieve 
regeling niet meer zodra die collectieve regeling afloopt. Voor Nederland is die opmerking 
van geen betekenis, nu ons systeem van door- en nawerking meebrengt dat werknemers ook 
na het aflopen van de collectieve regeling (CAO) recht houden op hetgeen zij uit hoofde van 
die collectieve regeling reeds hadden.17

Ten slotte overwoog het Hof dat indien de verkrijger in strijd met de richtlijn de 
overgenomen werknemers niettemin een slechtere vroegpensioenregeling had aangeboden 
en deze werknemers daarmee hadden ingestemd, het aan de verkrijger is de nodige 
compensatie te verlenen om te komen tot de voorwaarden voor vroegpensioen die in de 
arbeidsverhouding tot de vervreemder golden.18 Het Hof kiest hier dus niet voor nietigheid, 
zoals het wel ten aanzien van wegens de overgang ontslagen werknemers heeft gedaan.19

 
De gevolgen 
De door het Hof gekozen bewoordingen zijn op zichzelf niet zo opmerkelijk, omdat ze 
goeddeels een herhaling vormen van het arrest Daddy Dance Hall. Dat arrest dateert echter 
uit 1986, en het was de vraag (in ieder geval leefde die bij mij) of de soep nog zo heet moest 
worden gegeten, vooral in situaties dat het ging om zeer kostbare arbeidsvoorwaarden als 
pensioen of om “bedrijfsgebonden” arbeidsvoorwaarden als kortingen op producten en 
opties. Het is mijn stellige overtuiging dat de door SBU gekozen methode door vele 
werkgevers, al dan niet in het kader van een overgang van onderneming, wordt gekozen. En 
soms met recht. 
Voor een voor de praktijk toch niet onbelangrijk onderwerp als dit, is het te betreuren dat 
SBU zo overduidelijk van de oude NHS-regeling af wilde en uit de feiten niet blijkt dat SBU 
ook maar enige andere reden aan de wens tot wijziging ten grondslag heeft gelegd dan het 
feit dat de eigen regeling moest worden toegepast. Ik meen dat indien die redenen gevonden 
zouden kunnen worden, het Hof wellicht een opening zou hebben gecreëerd. Waar de grens 
ligt, is niet helder. Aan de hand van drie situaties wil ik pogen onderscheidingen aan te 
brengen. Zoals ik eerder in deze bijdrage heb aangegeven, sluit ik aan bij de gedachte van 
Van Slooten dat indien ETO-redenen bestaan, een wijziging van de arbeidsvoorwaarden 
niettemin mogelijk moet zijn. Ik waarschuw de lezer vast dat ik geen pasklare oplossingen 
heb. 

 
Situatie 1 
Vervreemder A kent een kostbare pensioenregeling. Verkrijger B kent geen 
pensioenregeling. Op grond van het nationale recht dient B na overgang de regeling van A 
toe te passen. Voor B betekent dit een financiële aderlating, zeker nu de nationale wetgeving 
meebrengt dat indien binnen de onderneming een pensioenregeling geldt, deze regeling 
geacht wordt voor alle werknemers te gelden. 
Bovenstaande situatie zou zich in Nederland kunnen voordoen: art. 7:664 BW regelt de 
automatische overgang en het genoemde rechtsvermoeden is opgenomen in art. 2 lid 2 
                                                      
17 Zie het arrest Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet (HR 10 januari 2003, JAR 2003/38), door mij 
besproken in ‘Botsende en nawerkende CAO-bepalingen’, Arbeidsrechtelijke Annotaties 2003/1, p. 30-
40. 
18 Het ‘grijze kopje’ bij de uitspraak in de JAR zou kunnen doen vermoeden dat een dergelijke 
compensatie in alle gevallen een alternatief zou kunnen vormen voor het behoud van 
arbeidsvoorwaarden. Dat is echter niet het geval. Het gaat in het arrest louter om de situatie dat de 
werknemers reeds – in strijd met de richtlijn - hebben ingestemd met een slechtere versie van de 
betreffende arbeidsvoorwaarde: de verkrijger dient dan aan te vullen. 
19 HvJEG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork). 
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PSW.20 Uit de rechtspraak van het Hof kan worden afgeleid dat een wijziging van de 
pensioenregeling vóór de overgang problematisch is, nu dat al snel zal worden opgevat als 
een verboden wijziging wegens de overgang. Het is immers niet eenvoudig te verklaren 
waarom de vervreemder de regeling zou willen wijzigen, nu hij daar, in het licht van de 
overgang, weinig rechtens relevant belang bij heeft.21 Werknemers kunnen van hun recht op 
behoud geen afstand doen, dus met instemming van de werknemer zal het ook niet slagen. 
Kan de vervreemder de regeling wijzigen of zelfs afschaffen? Uiteraard kan de vervreemder 
van de overgenomen werknemers niet verlangen dat zij zonder meer hun oude rechten 
opgeven. Contract is contract, ook bij overgang van onderneming, en harmonisatie is op 
zichzelf geen reden voor wijziging, zo blijkt uit het arrest Martin e.a./SBU. Maar wat te doen 
indien het (blijven) toepassen van het oude arbeidsvoorwaardenpakket de verkrijger in 
financiële problemen zal brengen? Heeft hij dan ETO-redenen indien hij dit kan aantonen? 
Voorzichtigheid is geboden, want men kan volhouden dat hier het principe van ‘caveat 
emptor’ geldt: de koper dient zich rekenschap te geven van de risico’s die aan een 
bedrijfsovername zijn verbonden, hetgeen impliceert dat van hem mag worden verwacht dat 
hij weet welke personeelskosten aan de overname zijn verbonden. Een koper die meent dat 
hij het personeel niet hoeft over te nemen dan wel meent de arbeidsvoorwaarden direct na 
overgang te kunnen aanpassen aan het binnen zijn eigen onderneming geldende pakket, 
maakt een vergissing die voor zijn eigen risico komt. Maar ook hier bestaan gradaties. Zo is 
het de vraag of de verkrijger, indien het een zeer kostbare arbeidsvoorwaarde als pensioen 
betreft, verplicht is tot in lengte van dagen de oude regeling toe te passen. Als principe geldt 
dat mijns inziens wel. Maar wat van dit principe te denken indien dit meebrengt dat de 
verkrijger aan het reeds zittende personeel dezelfde dure arbeidsvoorwaarden zou moeten 
aanbieden waardoor de personeelskosten onevenredig toenemen?22 Ik besef dat het begrip 
‘onevenredig’ niet is gekwantificeerd en de inhoud ervan daarom zal afhangen van de 
perceptie van degene die de kwalificatie gebruikt. In situaties waarin het gaat om twee 
regelingen die van elkaar verschillen, is er soms voor de verkrijger wel een mouw aan te 
passen. Uit de rechtspraak is af te leiden dat de verkrijger onder bepaalde omstandigheden 
een (te) dure regeling mag bevriezen tot het moment dat de werknemers die die regeling niet 
hebben, op hetzelfde niveau zitten, maar indien het gaat om regelingen die de werkgever in 
het geheel niet kent – zoals soms bij pensioenregelingen het geval is - biedt dit geen 
oplossing. 
 
Situatie 2 
Vervreemder A staat aan de rand van een faillissement. Te hoge, volstrekt niet 
marktconforme salarissen zijn een belangrijke oorzaak van de deplorabele financiële situatie. 
Verkrijger B neemt de onderneming over. 
Mag de verkrijger als redder van de onderneming worden toegestaan in deze salarissen te 
snijden? Kan hij erop wijzen dat hij een economische reden heeft, hierin bestaande dat van 
hem niet kan worden verwacht zichzelf buiten de markt te prijzen, welk handelen de 
vervreemder er immers toe heeft genoodzaakt zijn onderneming te verkopen? De richtlijn 
staat onder bepaalde omstandigheden wijzigingen toe. Art. 5 lid 2 van de richtlijn bepaalt 

                                                      
20 Het is de vraag of dit rechtsvermoeden kan worden weerlegd door te wijzen op de overgang van 
onderneming die de rechtvaardiging vormt voor verschillende behandeling op het terrein van 
pensioenen. 
21 Te denken valt aan de ook na de overgang voor de vervreemder geldende aansprakelijkheid voor 
de nakoming van arbeidsvoorwaarden. Een goedkope regeling is dan minder bezwaarlijk dan een 
dure regeling. Een dergelijke overweging leidt mijns inziens onherroepelijk tot de conclusie dat de 
wijziging slechts door de op handen zijnde overgang is ingegeven. 
22 Deze plicht zou kunnen bestaan op grond van het gelijkheidsbeginsel. Zie noot 7. 
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immers dat lidstaten kunnen bepalen dat de verkrijger, vervreemder of persoon die de 
functies van de vervreemder uitoefent 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 aan te brengen die 
bedoeld zijn om de werkgelegenheid veilig te stellen door het voortbestaan van de 
onderneming te verzekeren. Voorwaarde is onder meer dat de betreffende onderneming zich 
in een insolventieprocedure bevindt. Deze bepaling is echter niet geïmplementeerd in het 
Nederlandse recht. Indien men ook hier streng in de leer zou zijn en wijziging door de 
vervreemder zou afwijzen, dient men te bedenken dat het gevolg hoogst waarschijnlijk is dat 
ofwel de vervreemder zijn onderneming aan de straatstenen niet kwijtraakt en eventueel 
failliet gaat23 - met alle kapitaalvernietiging van dien - ofwel de verkrijger de onderneming 
overneemt, maar de arbeidsovereenkomsten van het niet tot inlevering bereide personeel zo 
spoedig mogelijk beëindigt (al dan niet wegens ETO-redenen). 
 
Situatie 3 
Vervreemder A, een BV, biedt al zijn werknemers opties in de eigen onderneming. Verkrijger 
B neemt een onderdeel van A over. De daarin werkzame werknemer hebben allemaal 
gekozen voor opties in A. Elk jaar opnieuw hebben de werknemers de mogelijkheid opties 
aan te schaffen. B is een vennootschap onder firma. 
De verkrijger kan de overgenomen werknemers hun oude arbeidsvoorwaarde niet 
aanbieden. A zal moeten meewerken aan de optieverstrekking en het is goed denkbaar dat A 
dat, bijvoorbeeld gezien haar besloten karakter, niet zal doen. B kan ook niet een 
vergelijkbare arbeidsvoorwaarde aanbieden, omdat het zelf geen aandelen uitgeeft. Mij 
dunkt dat B hier op ETO-redenen kan wijzen die meebrengen dat van hem geen 
ongewijzigde voortzetting van het oude arbeidsvoorwaardenpakket kan worden verlangd. 
Een dergelijke voortzetting is simpelweg niet mogelijk. Gezien het doel van de richtlijn 
overgang van ondernemingen – bescherming van de werknemers – zal van B kunnen 
worden verwacht dat hij een in waarde gelijke arbeidsvoorwaarde aanbiedt. 
 
Slot 
Het Hof van Justitie heeft geen duidelijk antwoord gegeven op de vraag in welke situatie de 
verkrijger het recht heeft na de overgang van onderneming de arbeidsvoorwaarden van het 
overgenomen personeel te wijzigen. Duidelijk is dat de enkele wens de arbeidsvoorwaarden 
te harmoniseren een verboden wijziging oplevert, met nietigheid van de afspraak als 
gevolg.24 Een verkrijger zal mijns inziens niet tot harmoniseren mogen overgaan omdat het 
toepassen van twee verschillende regelingen ‘lastig is’. De hele regeling van art. 7:662 e.v. 
BW is nu juist gebaseerd op de gedachte dat de werknemers houden wat zij hadden, en dit 
belang is door de wetgever expliciet hoger aangeslagen dan het belang van de verkrijger bij 
harmonisatie.25 Enkel tijdsverloop (‘na vijf jaar is het wel mooi geweest met de oude 
regeling’) zie ik ook niet als toegestane grond voor wijziging, omdat de wens tot wijziging 
over te gaan dan nog steeds louter op de overgang is gebaseerd. Liggen (mede) andere 
redenen aan de wens tot wijziging ten grondslag, dan is goed denkbaar dat het Hof minder 
streng in de leer blijkt te zijn. Van Slootens stelling dat de voor ontslag geschreven ETO-
redenen een rol kunnen spelen, spreekt mij aan. Niet voldoende is dat harmonisatie niet de 

                                                      
23 In welk geval ingevolge art. 7:666 BW de automatische overgang van rechten en verplichtingen niet 
geldt. 
24 De vraag is of dit in verband met het bepaalde in art. 3:40 lid 2 BW betekent dat sprake is van een 
vernietigbaarheid. Zie overigens tevens het in noot 18 opgemerkte. 
25 Zie hierover par. 1.7.5 van mijn proefschrift, Overgang van onderneming in de private en publieke sector, 
Deventer: Kluwer 2000. 
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enige reden mag zijn – dat levert immers niet noodzakelijkerwijs een ETO-reden op. Een 
verkrijger dient te beseffen wat hij koopt en welke kosten dat meebrengt. Hij zal zich na de 
overgang in principe niet op ETO-redenen mogen beroepen indien de personeelskosten hem 
nogal tegenvallen. Het moet echter mogelijk zijn op dit principe inbreuk te maken wanneer 
het algemene gevoelen dit eist. Het minst bezwaarlijk lijkt mij dat in de situatie dat de 
verkrijger een bepaalde arbeidsvoorwaarde niet kan aanbieden. Stelt hij daar een in waarde 
gelijke arbeidsvoorwaarde tegenover, dan dunkt mij dat de verkrijger na overgang met recht 
kan stellen dat hij ETO-redenen heeft die meebrengen dat de overgenomen werknemers 
dienen in te stemmen met een wijziging van hun arbeidsvoorwaarde. Ook in geval van 
insolventie van de onderneming van de vervreemder zie ik mogelijkheden tot aanpassing, 
zonder in strijd met de leer van het Hof te komen. Die ruimte zie ik met name in de situatie 
waarin de insolventie te wijten is geweest aan te hoge personeelskosten. Buiten deze situaties 
zie ik veel minder mogelijkheden. Van een verkrijger mag mijns inziens niet tot in lengte van 
dagen verwacht worden oude arbeidsvoorwaarden toe te passen, maar welke elementen 
daartoe doorslaggevend zijn blijft vatbaar voor discussie (ik zou menen in ieder geval: de 
periode waarin de verkrijger de arbeidsvoorwaarden blijft toepassen, de kostbaarheid van de 
arbeidsvoorwaarden, de mogelijkheid dat de verkrijger de arbeidsvoorwaarde aan het 
gehele personeel moet aanbieden). 
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