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Mr. R.M. Beltzer 

 

Statutair directeur 

Medezeggenschap  

Overgang van onderneming 

 

1. Statutair directeur 

 

Uitzondering op de 15 april-arresten 

 

De (uitzonderingen op) de 15 april-arresten blijven de rechtspraak bezighouden. Een 

vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit heeft tevens beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst tot gevolg (JAR 2005/117 en JAR 2005/153), maar dat wordt anders 

indien er een bijzonder opzegverbod speelt dan wel partijen anders zijn 

overeengekomen. In de Seebregts-zaak nuanceerde A-G Timmerman de striktheid van 

beide uitzonderingen door te oordelen dat er zeer bijzondere omstandigheden kunnen 

zijn die een splitsing tussen beide betrekkingen mogelijk maken. Hij gaf daarbij het 

voorbeeld van een bestuurder-werknemer wiens taken bij het ontstaan van het statutaire 

bestuurderschap niet wezenlijk wijzigen (JAR 2006/66). Een andere 

uitzonderingssituatie deed zich voor in de zaak die leidde tot Vzngr. Rb. Amsterdam 16 

mei 2007 (JAR 2007/176). De betreffende werknemer werd na circa vijf jaar dienstverband 

statutair directeur van twintig rechtpersonen binnen de groep; twee jaar later verdient hij 

de titel “vice-president”. Wat er precies daarna gebeurt blijkt niet uit de casus, wel is 

duidelijk dat de werknemer - in de ogen van de CEO - een half jaar na zijn nieuwe 

verworvenheid niet langer voldoet. Beide banden worden door de algemene vergadering 

van aandeelhouders geslaakt, waarbij een (door Boek 7 geëiste) opzegtermijn van twee 

maanden in acht wordt genomen. De werknemer vorderde wedertewerkstelling. De 

rechtbank verwees naar de conclusie van A-G Timmerman bij het Seebregts-arrest en 

oordeelde dat een scheiding tussen de vennootschapsrechtelijke en de arbeidsrechtelijke 

betrekking in casu redelijk is, nu het statutaire directeurschap beperkt was tot enkele 

formele verantwoordelijkheden (zoals het ondertekenen van de jaarrekening), nagenoeg de 

volledige dagtaak opgaat aan werkzaamheden als “werknemer” die hij vóór zijn statutair 
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directeurschap reeds verrichtte en de vennootschap zelf in haar handelen onderscheid 

maakte tussen beide betrekkingen. De uitkomst lijkt mij zeer te billijken. Zoals ik in de 

vorige JAR Verklaard reeds stelde, lijken mij de uitzonderingen van de 15 april-arresten te 

beperkt om recht te doen aan de specifieke omstandigheden van het geval. Zo lijkt het mij 

evenzeer niet in alle gevallen wenselijk dat een werknemer die twintig jaren als werknemer 

uitstekend heeft gefunctioneerd en daarvoor ‘beloond’ wordt met een statutair 

bestuurderschap, moet constateren dat hij beide betrekkingen met zijn werkgever verloren 

heeft indien de algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten dat het 

bestuurderschap wellicht toch wat te hoog gegrepen blijkt te zijn geweest en ontslag – 

zonder andersluidende afspraak: uit beide betrekkingen – de aangewezen weg is. 

 

2. Medezeggenschapsrecht 

 

Uitbreiding ex art. 32 WOR 

 

Art. 32 van de WOR maakt het mogelijk de bevoegdheden van de ondernemingsraad uit te 

breiden. Zo kunnen ondernemingsraad en ondernemer schriftelijk overeenkomen dat de 

ondernemingsraad meer advies- of instemmingsrechten heeft, of kan een adviesrecht tot 

een instemmingsrecht worden “versterkt”. De vraag is wanneer een dergelijke uitbreiding 

plaatsheeft en, meer in het bijzonder, of de ondernemer die een ondernemingsraad 

eenmalig advies vraagt zonder dat een adviesbevoegdheid uit art. 25 WOR is af te leiden, 

zich daarmee heeft gebonden in die zin, dat een eventueel toekomstig besluit van gelijke 

strekking (of: een intrekking dan wel wijziging van het vorige besluit) evenzeer 

adviesplichtig is. Met andere woorden: betekent één keer advies vragen altijd advies 

vragen? Men hoede zich voor algemeenheden, maar feit is dat de ondernemer zeer 

voorzichtig dient te zijn indien hij zijn handen vrij wil houden in situaties dat de WOR hem 

die vrijheid biedt. Het “voor de zekerheid” advies vragen is niet zonder risico. Ktr. 

Wageningen 9 mei 2007 (JAR 2007/137) is in dit verband vermeldenswaardig. De 

bestuurder besloot op enig moment de ziektekostenregeling aan te passen, daarbij het 

instemmingsrecht passerend waarop de ondernemingsraad zich beriep. Hoewel de 

betreffende regeling niet onder de in art. 27 WOR genoemde lijst valt, verwees de 
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ondernemingsraad ter ondersteuning van zijn stelling dat hem niettemin instemmingsrecht 

toekwam naar het verleden (de ondernemer vroeg voorheen immer instemming van de 

ondernemingsraad bij wijziging van de regeling waar de ziektekostenregeling deel van 

uitmaakt) en naar een e-mail van de ondernemer waarin deze stelt dat de regeling een 

“levend document” is dat alleen na instemming van de COR (bedoeld wordt: OR) wordt 

aangepast. De kantonrechter volgde de lezing van de ondernemingsraad en oordeelde 

voorts dat art. 32 van de WOR schriftelijkheid niet als bestaansvoorwaarde voor een 

uitbreiding van de rechten van de ondernemingsraad stelt. De ondernemer had inmiddels 

de uitbreiding van het instemmingsrecht opgezegd, indien mocht blijken dat de 

ondernemingsraad inderdaad een instemmingsrecht zou hebben. Deze opzegging 

kwalificeerde de kantonrechter als prematuur en ongeldig, nu geen voorafgaand overleg 

hierover met de ondernemingsraad had plaatsgevonden. De ondernemer die de 

ondernemingsraad in twijfelgevallen toch om advies of instemming vraagt, kan, indien hij 

zich niet wil binden voor de toekomst, er beter voor kiezen uitdrukkelijk bij zijn contact 

met de ondernemingsraad te vermelden dat de gevraagde instemming of het gevraagde 

advies, indien hij tot het vragen daarvan op grond van de wet niet verplicht zou zijn, 

eenmalig is dan wel slechts geldt voor de zittingsperiode van de huidige 

ondernemingsraad. 

 

Nova? 

 

Indien zich na het advies van de ondernemingsraad feiten of omstandigheden voordoen 

die het besluit van de ondernemer in een ander licht plaatsen – lees: de ondernemingsraad 

zou anders hebben geadviseerd – kan de ondernemingsraad beroep tegen het inmiddels 

genomen besluit instellen bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. 

De vraag is hoe belangrijk dergelijke nova moeten zijn. Indien de ondernemer een 

besparing van € 750.000,= in het vooruitzicht stelt indien zestien mensen worden ontslagen, 

en later, na het positieve advies van de ondernemingsraad blijkt het om € 635.000,= te gaan, 

kan de ondernemingsraad dan met recht stellen dat hij anders had geadviseerd als hij van 

dat getal op de hoogte was geweest en dat de ondernemer daarom het besluit dient in te 

trekken? Geldt hetzelfde indien de besparing € 838.000,= wordt? De Ondernemingskamer 
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kon in haar uitspraak van 20 juni 2007 (JAR 2007/255) deze vraag laten voor wat zij was, nu 

de ondernemingsraad naar het oordeel van de Ondernemingskamer niet anders zou 

hebben geadviseerd bij kennis van het werkelijke bedrag. Een positief advies had hij 

immers laten afhangen van de bereidheid van de werkgever het te ontslane personeel een 

vergoeding op basis van C = 1,5 te betalen. Het werkelijke bedrag van de besparingen kon 

hem, maar het oordeel van de Ondernemingskamer, klaarblijkelijk minder schelen. Het is 

voor de ondernemingsraad dus zaak duidelijk op verschillende aspecten van het 

voorgenomen besluit in te gaan, wil hij de mogelijkheid zijn advies te herroepen niet 

prijsgeven. 

 

3. Overgang van onderneming  

 

“Terug”-overgang 

 

Het in- en outsourcen van diensten kan een overgang van onderneming 

bewerkstelligen, ook in die situatie dat men een dienst eerst outsourct, om deze 

vervolgens weer in eigen beheer te gaan verrichten. Dit blijkt reeds uit een uitspraak van 

het Hof van Justitie inzake de verpachting van een restaurant, gevolgd door een 

verbreking van die pachtovereenkomst: hier had zich twee maal een overgang van 

onderneming voorgedaan (HvJEG 17 december 1987, NJ 1989, 674). In zijn uitspraak van 

22 februari 2007 (JAR 2007/146) oordeelde de Amsterdamse kantonrechter dat de 

verbreking van een exploitatieovereenkomst geen overgang van onderneming had 

bewerkstelligd. Werknemer Wiedeman, “hiker”, werkte bij autoverhuurbedrijf Sixt. Zijn 

arbeidsovereenkomst werd mét de onderneming overgedragen aan een derde, 

Autoreset, die vervolgens de exploitatieovereenkomst met Sixt niet nakwam, waarop de 

laatste deze overeenkomst ontbond. Was de werknemer teruggekeerd of was hij in 

dienst gebleven van het inmiddels failliete Autoreset? Het belang van Wiedeman bij 

beantwoording van deze vraag moge duidelijk zijn. De kantonrechter overwoog dat een 

insourcing na outsourcing inderdaad een overgang van onderneming kan zijn. 

Niettemin was hier geen sprake geweest van een “terug”-overgang, en wel omdat de 

identiteit van de onderneming na de overgang van Sixt naar Autoreset niet bewaard was 
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gebleven; de onderneming was als het ware “verstrooid”, omdat er twee andere 

ondernemingen aan waren toegevoegd. De werknemers die voorheen bij Sixt werkten, 

werden bij Autoreset namelijk tevens ingezet op auto’s van andere “bloedgroepen”; de 

werknemers die voorheen voor deze andere bloedgroepen werkten, werkten na 

overgang evenzeer ten behoeve van de auto’s van Sixt: in feite ging het dus bij Autoreset 

om drie groepen hikers die ten behoeve van meerdere klanten tegelijk werkten. Is dit 

oordeel te billijken, de kantonrechter lijkt in de fout te gaan in r.o. 11, waar hij oordeelt 

dat het enkele feit dat een contractspartij een overeenkomst wegens wanprestatie 

ontbindt, onvoldoende reden is aan te nemen dat het personeel (weer) naar hem 

overgaat. Zulks was precies aan de orde in de hierboven genoemde uitspraak van het 

Hof van Justitie. De uitspraak roept voorts een aantal vragen op. Regie om 

werknemersbescherming te ontlopen ligt op de loer. Duidelijk is, dat het uit elkaar 

trekken van de onderneming, door deze over verschillende verkrijgers te verspreiden of 

te vermengen met andere ondernemingen, tot gevolg kan hebben dat de onderneming 

haar identiteit kan verliezen. Draagt men de onderneming met al het personeel dan over 

aan een non-valeur en verbreekt men deze overeenkomst omdat de verkrijger – 

uiteraard - niet betaalt, dan zou men zo, indien de verbreking op zichzelf geen overgang 

van onderneming “terug” zou zijn – omdat sprake is geweest van de hiervoor bedoelde 

verstrooiing, of, zoals de kantonrechter mijns inziens ten onrechte stelt, de verbreking 

op zichzelf geen terug-overgang bewerkstelligt - de onderneming terugkrijgen zonder 

het personeel, dat achterblijft bij de waardeloze, want geen verhaal biedende, verkrijger. 

Binnen concerns is een dergelijke handelwijze niet moeilijk te construeren. Een tweede 

vraag is wat, indien wél een terug-overgang kan worden aangenomen, de rechtspositie 

is van werknemers die na het sluiten van de exploitatieovereenkomst in dienst zijn 

gekomen van Autoreset: gaan zij, indien de overeenkomst wordt ontbonden, 

automatisch mee naar de oorspronkelijke exploitant? Van deze werknemers kan niet 

gezegd worden dat zij “terug” gaan naar hun oude werkgever. Hoe groter de groep van 

werknemers is die na de initiële overgang bij de exploitant-verkrijger in dienst is 

gekomen, des te minder waarschijnlijk wordt het mijns inziens dat de onderneming haar 

identiteit behoudt. Hetzelfde geldt indien een grote groep werknemers na de initiële 

overgang juist bij de verkrijger uit dienst is gegaan. Deze vaststelling is vooral van 
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belang in de zogenoemde arbeidsintensieve sector, waar het overnemen van een qua 

aantal en deskundigheid wezenlijk deel van het personeel een belangrijke aanwijzing 

vormt voor het aannemen van een overgang van onderneming. 

 

Het tijdstip van overgang 

 

In Ktr. Utrecht 16 mei 2007 (JAR 2007/191) ging het om de vraag of binnen een 

groepsstructuur een overgang van onderneming had plaatsgevonden. Onderneming CIE 

werd ingevolge een overeenkomst met LUM d.d. 11 juni 2003 per 1 juli 2003 

overgedragen. LUM ging eind 2004 failliet, waarop de werknemers een verklaring voor 

rechte vorderden, inhoudende dat geen overgang had plaatsgevonden. Bij de 

kantonrechter vonden zij gehoor. Bij de vaststelling van de feiten (r.o. 4.2) stelde de 

kantonrechter onder a dat het contract op grond waarvan de activiteiten waren 

overgedragen was gedateerd op 11 juni 2003 terwijl LUM (pas) op 3 juli 2003 was 

opgericht. Dit aspect, dat voor de kantonrechter een reden was geen overgang van 

onderneming aan te nemen, kan weliswaar van belang zijn voor de vraag wanneer een 

overgang van onderneming heeft plaatsgevonden, doch niet voor het antwoord op de 

vraag óf deze heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: een foutieve datering is 

irrelevant voor het antwoord op de vraag of een overgang van onderneming heeft 

plaatsgevonden. Reeds in het hiervoor al genoemde arrest Ny Mølle Kro van het Hof van 

Justitie (17 december 1987, NJ 1989, 674) is naar voren dat het moment van overgang kan 

afwijken van het moment van contractsluiting. De overgang kan eerder, maar ook later 

plaatsvinden. Het moment waarop de verkrijger de beschikking krijgt over het 

georganiseerde geheel van elementen dat de onderneming vormt is doorslaggevend. Het 

is op dit moment dat de overgang van onderneming plaatsvindt en het is op dit moment 

dat het personeel ingevolge de artikelen 7:662 e.v. BW overgaat (zie ook HvJEG 26 mei 

2005, JAR 2005/205). De kantonrechter had dus in casu moeten vaststellen op welk 

moment LUM de beschikking kreeg over de onderneming: dat was het moment van 

overgang. Het feit dat deze datum niet overeenstemde met wat daarover in de stukken is 

terug te vinden maakt de vaststelling wellicht wat lastiger, maar kan nimmer een 
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argument zijn voor de stelling dat in het geheel geen overgang heeft plaatsgevonden: feit 

ís immers dat LUM op enig moment de onderneming van CIE heeft voortgezet. 

 

Identiteitsbehoud 

 
Een belangrijk vereiste voor overgang van een onderneming is dat de onderneming haar 

identiteit behoudt. In de zaak van de overgang van CIE naar LUM speelde ook dit 

aspect een rol. De kantonrechter baseerde zijn stelling dat geen overgang van 

onderneming van CIE naar LUM heeft plaatsgevonden op een aantal feiten (zie r.o. 4.2 

onder b tot en met o): zo was de administratie nog lange tijd bij CIE gebleven, had CIE 

voor LUM bepaalde rekeningen betaald en waren enkele zaken die de administratie en 

het optreden naar buiten van CIE betreffen, dezelfde gebleven, zoals de e-mail-adressen, 

de visitekaartjes en het briefpapier. Voorts had LUM aan de werknemers van CIE een 

arbeidsovereenkomst aangeboden, “iets wat niet nodig was geweest in geval van een 

overgang van onderneming”, aldus de kantonrechter. Opmerkelijk is dat de 

kantonrechter in deze zaak op geen enkele wijze ingaat op de elementen die in de 

rechtspraak normalerwijze een rol spelen, in het bijzonder op de vraag of de verkrijger 

een wezenlijk deel van het personeel heeft overgenomen en/of materiële activa van 

betekenis zijn overgegaan. De feiten die de kantonrechter noemt, zijn nimmer van 

doorslaggevend belang geweest voor het antwoord op de vraag of een overgang van 

onderneming heeft plaatsgevonden. De kantonrechter wijst op administratieve 

taakverdeling (sub b, j, m en o) en op het feit dat de bij de presentatie van LUM gebruik 

is gemaakt van de middelen die CIE daartoe reeds inzette (sub d tot en met i). Dergelijke 

feiten zijn echter volstrekt gebruikelijk binnen groepsstructuren, zoals die waarvan CIE 

en LUM deel uitmaken: het concern zal zich als zodanig willen manifesteren, en daar 

horen één e-mailadres, hetzelfde briefpapier etc. normalerwijze bij. Een situatie als deze 

heeft zich overigens bij het Hof van Justitie voorgedaan: het Hof oordeelde dat ook 

binnen een concern een overgang van onderneming mogelijk is (HvJ EG 2 december 

1999, JAR 2000/31). Het feit dat de directie dezelfde is gebleven (zie m en o) is zowel 

binnen als buiten concerns geheel gebruikelijk en kan derhalve geen aanwijzing 

opleveren dat geen overgang van onderneming heeft plaatsgevonden. Ten overvloede 

zij erop gewezen dat het feit, dat na overgang de presentatie van de onderneming 
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vergelijkbaar is aan daarvóór juist een aanwijzing is dat de identiteit van de 

onderneming behouden is gebleven – de kantonrechter overweegt echter het 

tegenovergestelde, zonder dat mij duidelijk wordt om welke reden een dergelijke 

omkering hier redelijk zou zijn. Ten slotte kan het feit dat LUM aan het personeel een 

arbeidsovereenkomst heeft aangeboden, in het geheel geen aanwijzing zijn dat geen 

overgang van onderneming heeft plaatsgevonden. Zulks heeft de Hoge Raad bepaald 

(HR 10 december 2004, JAR 2005/13). Zoals A-G Verkade in zijn conclusie bij het arrest 

stelt (r.o. 5.5): Het gaat er niet om hóé het personeel is overgenomen, doch dát het 

personeel is overgegaan. “Aan het doel dat met de richtlijn wordt beoogd (…) wordt 

afbreuk gedaan indien door een dergelijke omstandigheid de personeelsovername niet 

als factor zou kunnen meewegen.”  

Identiteitsbehoud speelde ook een rol in de zaak die leidde tot Vzngr. Rb. Den Bosch 4 

mei 2007 (JAR 2007/172). De ondernemingsraad van de vervoersconcessies De Meijerij 

en Brabant-Oost eisten bestaansrecht bij de verkrijger van deze concessie, Arriva. De 

laatste verweerde zich met de stelling dat Arriva drie eigen ondernemingsraden heeft, 

verspreid over drie bedrijfsonderdelen, en dat het personeel van de verworven concessie 

door deze ondernemingsraad kon worden vertegenwoordigd. Juridisch interessant is 

het feit dat art. 6 van de Richtlijn overgang van ondernemingen (2001/23) inderdaad 

voorschrijft dat, kort gezegd, leden van de ondernemingsraad in functie blijven na de 

overgang. De rechter behoefde dit punt echter niet te behandelen, nu naar zijn oordeel in 

het geheel geen overgang van onderneming had plaatsgevonden: Arriva had immers 

geen bussen overgenomen, zodat niet was voldaan aan het in deze sector geldende 

vereiste dat de verkrijger materiële activa van betekenis overneemt van de vervreemder 

(zie in dit verband de Finse Busmaatschappijen-zaak, HvJEG 25 januari 2001, JAR 

2001/68). Ook in deze zaak speelt het probleem van de mogelijkheid de onderneming uit 

elkaar te trekken, zoals hiervoor behandeld in de zaak van de hikers: de 

voorzieningenrechter overwoog in deze zaak, ten overvloede, dat zelfs bij overname van 

de bussen de identiteit van de onderneming verloren zou zijn gegaan als gevolg van de 

verdeling van de verworven concessie over drie locaties van Arriva. 

Ook geen overgang van onderneming had volgens de Hoge Raad plaatsgehad in de 

zaak die leidde tot zijn uitspraak van 8 juni 2007 (JAR 2007/213). ISS maakte schoon met 
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400 werknemers bij KLM (maar ook bij Northwest dat een joint venture met KLM was 

aangegaan en niet als contractspartij met ISS werd genoemd), Transavia en Martinair, op 

basis van drie contracten. ISS beëindigde deze werkzaamheden eind 2002 en Lavos nam 

het contract met KLM over: Northwest werd nu expliciet als partij genoemd. Transavia 

en Martinair kozen een andere partij. Lavos nam vervolgens 41 ex-schoonmakers van 

ISS bij KLM en Northwest over. In het bijzonder was in de procedure de vraag aan de 

orde of twaalf werknemers – chauffeurs en bijrijders – die zich met andere 

werkzaamheden dan schoonmaken bezighielden bij vooral Northwest, moesten 

overgaan ingevolge art. 43 van de Cao voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. 

Dit artikel brengt mee dat bij heraanbesteding de opdrachtnemer het personeel 

overneemt dat degene die de opdracht heeft verloren voor die opdracht had ingezet. Het 

hof oordeelde dat deze bepaling niet van toepassing was, omdat het bij de 

heraanbesteding om andere partijen ging dan de oorspronkelijke. De cao spreekt over 

“de opdrachtgever”, en het zou, vrij vertaald, niet de bedoeling zijn KLM, Transavia en 

Northwest gelijk te stellen aan, later, KLM en Northwest. In cassatie stelde ISS dat het 

hof een uitleg had gehanteerd die tot onaannemelijke gevolgen zou leiden, omdat zij 

misbruikgevoelig is. Bij heraanbesteding zou de opdrachtgever een dochter kunnen 

inzetten en zo art. 43 van de cao kunnen omzeilen. De Hoge Raad overwoog in r.o. 3.5.2, 

dat niet vaststaat dat zich misbruik voordoet, noch dat tussen KLM en Northwest dan 

wel tussen Northwest en Lavos overleg heeft plaatsgevonden om art. 43 van de cao te 

omzeilen. Er zijn geen onaannemelijke gevolgen van de uitleg van het hof, omdat bij de 

door ISS gegeven voorbeelden van misbruik dient te worden bedacht dat daarbij telkens 

wordt verondersteld dat het schoonmaakbedrijf dat het project overneemt bereid is mee 

te werken aan een constructie die erop is gericht de cao-bepaling te omzeilen. Het 

overnemende schoonmaakbedrijf is evenwel, anders dan de aanbestedende 

opdrachtgever, aan de cao gebonden, zodat het hem niet is toegestaan aan een dergelijke 

constructie mee te werken, aldus de Hoge Raad (hierbij merk ik op dat dat wel de 

toepasselijkheid van 7:662 e.v BW voorkomt). Gebeurt dat toch, dan bestaan volgens de 

Hoge Raad verschillende oplossingen. Een zijdelings bij het beëindigde contract 

betrokken partij kan in feite als partij worden beschouwd (Northwest). Ook is het 

mogelijk de oude en de nieuwe aanbesteder te vereenzelvigen. Daarmee lijkt de kou 
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voor een deel uit de lucht, al valt mij op hoe gemakkelijk de Hoge Raad het altijd 

omzichtig te benaderen leerstuk van vereenzelviging van stal haalt. De tweede klacht in 

cassatie is dat de uitleg van het hof zich niet verdraagt met de kennelijke strekking van 

art. 43 cao. Doel is dat werkgelegenheid behouden blijft voor alle werknemers die niet in 

de cao zijn uitgezonderd. Van een heraanbesteding kan ook sprake zijn wanneer een 

deel van een specifiek project wordt aanbesteed door een andere opdrachtgever dan de 

opdrachtgever die het project voordien had aanbesteed, indien de werkzaamheden voor 

en na de heraanbesteding materieel ten behoeve van dezelfde onderneming wordt 

verricht, aldus ISS. Ook deze klacht faalt bij de Hoge Raad, zoals blijkt uit r.o. 3.6.2: “art. 

43 is bedoeld tegemoet te komen aan de moeilijkheid dat blijkens de rechtspraak van het 

Europese Hof de regeling inzake overgang van onderneming tekortschiet in sectoren, 

zoals de schoonmaakbranche, waarin een contractswisseling veelal niet kan worden 

beschouwd als een overgang van onderneming, doordat daarbij geen materiële activa of 

ondernemingsactiviteiten van betekenis worden overgedragen. Aan deze moeilijkheid 

wordt reeds in belangrijke mate tegemoet gekomen door de in art. 43 cao opgenomen 

bepaling waarin de eis is opgenomen dat het om dezelfde heraanbesteder moet gaan.” 

Een ruimere uitleg voor derden kenbare stukken (de bekende cao-norm). In de laatste 

alinea van 3.6.2 slaat de Hoge Raad de plank mijns inziens mis, waar hij vaststelt dat een 

verdergaande bescherming dan art. 43 cao een keerzijde heeft, namelijk dat de verkrijger 

mogelijk meer of anders geschoold personeel in dienst krijgt. Dat is nu precies de reeds 

door de Europese wetgever voorziene keerzijde van de artikelen 7:662 e.v. BW, en het is 

mede om die reden dat het de werkgever vrijstaat om economische, technische of 

organisatorische redenen te ontslaan. 

 

Nadelige wijziging en ontbinding 

 

De arbeidsomstandigheden kunnen na een overgang van onderneming drastisch 

wijzigen. Denk aan het gemis aan reële promotiekansen en het moeten afleggen van een 

grotere reisafstand voor het woon-werkverkeer. Verzoekt de werknemer om die reden 

ontbinding ex art. 7:685 BW, dan zou art. 7:665 BW hem een steun in de rug kunnen 

bieden. Veel meer dan een geringe steun is het niet, zoals blijkt uit het handjevol mij 
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bekende uitspraken. In Ktr. Amsterdam 24 mei 2007 (JAR 2007/168) leverde het beroep 

van de werknemer op art. 7:665 BW een uitkomst gelijk aan C = 1 (€ 175.000,=) op. Nu 

verdiende de werknemer in kwestie – hij was 34 jaar oud - ongeveer € 20.000,= bruto per 

maand, dus zeer bezwaarlijk behoeft deze ‘neutrale’ afrekening niet te zijn geweest. In 

casu bestond de achteruitgang er voor hem in dat hij dagelijks 5,5 uur reistijd kwijt zou 

zijn. Het contrast met Ktr. Tilburg 26 juli 2007, (JAR 2007/259) is mijns inziens wel erg 

groot. De werkneemster, 38 jaar, salaris circa € 1600,= per vier weken, verzocht 

ontbinding van haar arbeidsovereenkomst met haar werkgever die van Tilburg naar 

Bree (België) zou verhuizen. 23 werknemers gingen mee, zes verzochten ontbinding en 

een deel had reeds voor overgang opgezegd. De kantonrechter overwoog dat als 

uitgangspunt bij art. 7:665 BW geldt dat een vergoeding ex art. 7:685 lid 8 BW wordt 

toegekend indien van werknemers niet kan worden gevergd dat zij mee overgaan. Het 

feit dat art. 7:665 BW van arbeidsomstandigheden spreekt, en Richtlijn 2001/23 – 

waarop de nationale regeling is gebaseerd - van “arbeidsvoorwaarden” is geen 

belemmering. Naar het – terechte – oordeel van de kantonrechter bestaat er geen 

bezwaar tegen een ruimere, voor de werknemer gunstigere, uitleg. Begint de 

kantonrechter hoopvol, voor de werkneemster loopt de procedure uiteindelijk matig af. 

Naar het oordeel van de kantonrechter is in een situatie als deze de 

kantonrechtersformule niet van toepassing: “dat zou unfair zijn in de richting van de 

blijvers en evenmin billijk ten opzichte van degenen die, geconfronteerd met dezelfde 

omstandigheden die men kon zien aankomen, wel tijdig pro actief zijn geweest.” De 

achtergrond van die redenering ontgaat mij. Vervolgens oordeelde de kantonrechter dat 

in casu een suppletie op een (fictief) sociaal plan redelijk zou zijn geweest, hetgeen 

neerkomt op € 1.850,=. Opmerking verdient dat het beroep van de werkgever op de 

Habe wenig-exceptie door de kantonrechter uitdrukkelijk is meegewogen. 

 

Personeel mee? 

 

Indien een onderdeel van een onderneming, zelf te beschouwen als een onderneming in 

de zin van art. 7:662 BW, overgaat, dient te worden vastgesteld wie tot dat onderdeel 

behoren en dus mee overgaan. Een werknemer die voor verschillende 
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bedrijfsonderdelen werkt zal niet overgaan met een dezer bedrijfsonderdelen, indien de 

andere bedrijfsonderdelen bij zijn werkgever achterblijven. Dat wordt slechts anders 

indien hij het grootste deel van zijn tijd voor het over te dragen onderdeel heeft gewerkt. 

Zie HvJEG 7 februari 1985, NJ 1985, 902. In de zaak Ktr. Amsterdam (Vzngr.) 12 juni 

2007 (JAR 2007/169) speelde de vraag of de werknemer was overgegaan naar de 

verkrijger van drie contracten met drie seniorenflats. De werknemer werkte bij zijn 

werkgever – die de opdrachten had verloren - in de backoffice voor alle drie de 

projecten. De kantonrechter oordeelde dat de contractsovername geen overgang van 

onderneming had bewerkstelligd, ook al waren de werkzaamheden voor de drie flats 

dezelfde gebleven. In casu was geen duidelijke verkrijger aan te wijzen, omdat de 

verschillende uit te voeren taken voor de flats waren verspreid over verschillende 

verkrijgers – dezelfde “verstrooiing” van de onderneming die al in twee eerder 

behandelde uitspraken aan de orde is geweest. De backoffice, waar de werknemer 

werkte, was na de overgang verdwenen. Zelfs indien duidelijk zou zijn welke verkrijger 

welke, voorheen in de backoffice uitgevoerde, taak zou zijn gaan verrichten, dan nog 

zou de werknemer niet zijn overgegaan, nu zijn arbeidsovereenkomst niet gesplitst kan 

worden. Hier bestaat een parallel met art. 2:334j BW, dat, in geval van juridische 

splitsing van de rechtspersoon, splitsing van de arbeidsovereenkomst evenzeer uitsluit. 

Ook in Ktr. Rotterdam (Vzngr.) 9 oktober 2007 (JAR 2007/274) ging het om de vraag of 

een werknemer die werkzaamheden verrichtte voor meerdere ondernemingen was 

overgegaan. Deze werknemer, verzekeringsadviseur, was in dienst van de moeder, 

maar gedetacheerd bij een 100%-dochter. Hij werkte 50% van zijn werktijd bij deze 

dochter en 50% aan een project van de moeder. Toen de verzekeringsportefeuille van de 

dochter werd overgenomen, stelde de werkgever stelt zich eerst op standpunt dat 

werknemer in dienst was gebleven, maar hij wijzigde dat standpunt later. De werkgever 

had echter aan twee vergelijkbare werknemers een exit-regeling aangeboden – waaruit 

blijkt dat de werkgever wel degelijk gedurende een zekere tijd moet hebben gedacht dat 

het personeel bij hem in dienst was gebleven. De verkrijger van de portefeuille bood de 

werknemer in kwestie een arbeidsovereenkomst aan. Naar het oordeel van de 

kantonrechter was de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de 

moedermaatschappij in stand gebleven. Op welke grond de kantonrechter nu precies tot 
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die conclusie komt, is mij niet duidelijk. De kantonrechter wees op het feit dat de 

arbeidsovereenkomst met de moeder “geen lege huls” was, nu de werknemer nog voor 

50% aan het project werkte. Dat hij daar van was afgehaald, kwam voor rekening van de 

werkgever. De kantonrechter had uiteraard ook kunnen overwegen dat de werknemer 

überhaupt niet kon overgaan, nu hij niet in dienst was van de rechtspersoon welker 

onderneming was overgedragen – de werknemer was immers in dienst van de moeder, 

niet van de (overgedragen) onderneming van de dochter. 

 

Ontslagbescherming 

 

Een werknemer die twijfelt of hij ingevolge de artikelen 7:662 e.v. BW is overgegaan, 

bevindt zich soms in een gevaarlijk niemandsland: de vervreemder stelt dat de 

werknemer niet langer bij hem in dienst is, terwijl de verkrijger meent dat de 

werknemer nooit bij hém in dienst is getreden. De werknemer kan in een dergelijke 

situatie maar het beste een loonvordering tegen beide “werkgevers” instellen. Wat een 

gevaarlijke optie is, is duidelijk kiezen voor een der werkgevers – het risico bestaat dan 

dat men op het verkeerde paard heeft gewed. In het bijzonder bestaat gevaar wanneer 

de werknemer halsstarrig weigert  te accepteren dat zijn arbeidsovereenkomst is 

overgegaan. Dit kan, indien de weigering ondubbelzinnig is, ertoe leiden dat de 

werknemer tussen wal en schip valt. De onderneming is overgegaan, met als gevolg dat 

hij niet langer in dienst is van zijn oude werkgever, maar hij is evenmin meegegaan naar 

de verkrijger, nu hij dat heeft geweigerd. De arbeidsovereenkomst eindigt in een 

dergelijk  geval van rechtswege, aldus de Hoge Raad (26 mei 2000, JAR 2000/152). Op 

deze gang van zaken is door verschillende auteurs kritiek geleverd, omdat een einde 

van rechtswege zich in een situatie als deze slecht zou verdragen met het beschermende 

karakter van het ontslagrecht. Van een benevolente aanpak getuigt Ktr. Amersfoort 

(Vzngr.) 24 mei 2007 (JAR 2007/182). In casu was een schoonmaakopdracht op grond 

van de inmiddels bekende schoonmaak-cao overgegaan. De verkrijger (D) bood het 

personeel aan in dienst te treden, maar voegde daaraan toe dat dit “vrijblijvend” is voor 

het geval men bij de oude werkgever (V) zou willen blijven. Hierop stelt de 

werkneemster “niet geïnteresseerd te zijn” in contractsovername door D. V stelde in de 
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procedure werkneemster erop te hebben gewezen dat zij gebruik moest maken van het 

aanbod en beschouwde de weigering als een opzegging van de werkneemster. Volgens 

de kantonrechter was sprake geweest van een overgang van onderneming naar D, die 

daarmee automatisch werkgever was geworden. De weigering van werkneemster was 

niet ondubbelzinnig geweest, nu deze weigering was gekoppeld aan de door D 

voorgespiegelde mogelijkheid achter te blijven bij V, terwijl een dergelijke weigering – 

zoals de kantonrechter terecht opmerkt - het einde van de arbeidsovereenkomst van 

rechtswege impliceert.   

 

Behoud arbeidsvoorwaarden 

 

In JAR verklaard van 29 juni van dit jaar behandeld ik reeds de Astron-zaak  (Vzngr. Rb. 

’s-Hertogenbosch 5 maart 2007, JAR 2007/83). Kern van het geschil was de vraag of de 

werknemers van DockING hun rechten uit de arbeidsovereenkomst konden behouden 

bij hun overgang naar Astron. Inmiddels heeft het Hof ‘s-Hertogenbosch in appèl een 

genuanceerd oordeel gegeven (17 juli 2007, JAR 2007/211). Het hof oordeelde dat als 

uitgangspunt heeft te gelden dat alle rechten en verplichtingen overgaan – dus ook 

faciliteiten. De advocaat van ING (ING had zich als belanghebbende in de zaak 

gevoegd), stelde dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen faciliteiten en 

regelingen: de eerste soort, die zich kenmerkt door het feit dat de werkgever deze naar 

believen kan aanbieden en intrekken, zou niet mee overgaan naar de verkrijger. Het hof 

volgde deze beoogde tweedeling niet. Een niet-nakoming door de verkrijger van 

bepaalde regelingen vormt naar het oordeel van het hof een tekortkoming in de 

nakoming van de arbeidsovereenkomst, maar een eis tot onverkorte nakoming van alle 

oude rechten kan tot strijd met artikel 7:611 BW (goed werknemerschap) leiden. Zo 

oordeelde het hof dat het eisen van nakoming van de aandelenoptieregeling – welke 

regeling voorziet in opties op ING-aandelen – op gespannen voet staat met artikel 7:611 

BW. Voorts rekende het hof af met het oordeel van de voorzieningenrechter dat een 

andere fiscale behandeling van bepaalde arbeidsvoorwaarden een overgang in de weg 

zou staan. Ten aanzien van de specifieke personeelsregelingen van ING die Astron niet 

zelf voert oordeelde het hof dat werknemers daarvan geen nakoming kunnen vorderen, 
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nu Astron die producten zelf niet voert. Van belang is hetgeen het hof in r.o. 4.8 

overweegt: “Ook ING heeft aangegeven groot principieel belang te hechten aan de 

mogelijkheid om ten behoeve van outsourcing (uitbesteding) van niet tot haar 

kernactiviteit behorende diensten met name de door haar als tertiair aangeduide 

voorwaarden ‘‘af te kopen’’ met een regeling als door haar getroffen (afkoop op basis 

van 3 jaar, eenmalige uitkering). Zij acht dit ook niet onredelijk gelet op de praktijk die in 

Nederland kennelijk bij outsourcing wordt gevolgd waarin haar voorstellen op positieve 

wijze passen en gelet op de instemming van de OR, de vakbonden en het merendeel van 

de betrokken werknemers. Als overwogen dient dit echter niet het uitgangspunt bij de 

overgang van onderneming te zijn. Zonder bijkomende omstandigheden als hiervoor 

overwogen valt niet in te zien waarom Werknemers met het verlies van een deel van hun 

aanspraken – hoezeer daar ook een vorm van een gedeeltelijke en gelet op de praktijk 

mogelijk royale compensatie tegenover staat – genoegen moeten nemen. Denkbaar is dat 

in de uitwerking van de overgenomen arbeidsvoorwaarden – gelet op het verschil in 

aard tussen de onderneming van de overdragende partij vergeleken met die van de 

overnemende partij – een aanpassing van en/of vervangende (schade-)vergoeding voor 

sommige arbeidsvoorwaarden nodig kan zijn, maar dit doet aan het uitgangspunt niet 

af.” 

Deze genuanceerde behandeling van het hof acht ik om persoonlijke redenen 

prijzenswaardig, en ik hoop dat bovenstaande vingerwijzing duidelijk maakt dat als 

uitgangspunt immer heeft te gelden dat bij overgang van onderneming alle “rechten en 

verplichtingen” uit de arbeidsovereenkomst overgaan. Het “dealen en wheelen” dat zich 

in de praktijk met regelmaat voordoet, is dus niet zonder gevaar. De uitspraak van het 

hof leidt uiteraard tot (enige) rechtsonzekerheid. Zie in dit verband een uitspraak van de 

Amsterdamse kantonrechter die, in tegenstelling tot wat het Bossche hof heeft beweerd, 

oordeelde dat een aandelenoptieregeling bij de vervreemder ongewijzigd naar de 

verkrijger kan overgaan (Ktr. Amsterdam 11 maart en 2 november 1999, JAR 2000/1). Dat 

kan dan tot de opmerkelijke situatie leiden dat de verkrijger aan zijn overgekomen 

werknemers de mogelijkheid moet bieden tegen een relatief gunstige prijs aandelen aan 

te schaffen in een andere onderneming dan zijn eigen – misschien gaat het zelfs om de 
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onderneming van een concurrent, hetgeen, gezien het feit dat veel overgangen van 

ondernemingen in dezelfde bedrijfstak plaatsvinden, goed voorstelbaar is. 

 

Informatieverplichting 

 

De spanning die bestaat tussen het belang van de werkgever een overgang zo soepel 

mogelijk te laten verlopen en het belang van de werknemers volledig geïnformeerd te 

zijn omtrent hun rechtspositie (wat kan meebrengen dat de soepele overgang juist wordt 

getraineerd of gefrustreerd) kwam tot uiting in HR 26 oktober 2007 (JAR 2007/285). De 

reisactiviteiten van de Rabobank werd eind 2003 overgedragen aan Globe. Dit was een 

overgang van onderneming. Pogingen een sociaal plan op te stellen hadden gefaald. Op 

1 augustus 2003 ontvingen werknemers van de Rabobank die werkzaam waren bij de 

reisafdeling een brief waarin zij werden opgeroepen af te zien van het behoud van hun 

Rabo-arbeidsvoorwaarden, omdat Globe anders de reisactiviteiten niet zou willen 

overnemen. De werknemers kregen een maand bedenktijd (midden in de 

zomervakantie) wel of niet in te gaan op het aanbod bij Globe in dienst te treden. De brief 

vermeldde verder dat indien een werknemer niet voor overgang naar Globe zou kiezen, 

ontslag zou volgen (na maximaal twee maanden zoeken naar een andere functie). De 

vergoeding zou twee maanden loon bedragen (de werkneemster om wie het in deze 

procedure gaat, was 22 jaar in dienst). Voorts had de Rabobank op een mogelijk WW-

gevaar gewezen indien werknemers zouden weigeren over te gaan. Na de overgang eiste 

een van de werkneemsters een schadevergoeding van € 12.000,= wegens schending door 

de Rabobank van het goed werkgeverschap, hierin bestaande, dat de Rabobank het ten 

onrechte had doen voorkomen dat zij slechts uit twee mogelijkheden kon kiezen, te 

weten mee overgaan naar Globe tegen aanzienlijk slechtere arbeidsvoorwaarden 

tezamen met een door de Rabobank aangeboden compensatieregeling, hetzij niet mee 

overgaan, waarna indien niet binnen twee maanden een andere functie zou zijn 

gevonden, ontslag zou volgen met gevaar dat een WW-uitkering zou worden gewijzigd. 

Het hof oordeelde dat de Rabobank om die redenen in strijd had gehandeld met art. 

7:611 BW. Het had op de weg van de Rabobank gelegen openheid van zaken te geven. 

Dat een en ander in overleg met vakbonden was geschied, en dat de werknemers 
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juridische bijstand hadden gehad, maakte dit niet anders. In zijn conclusie onderschreef 

A-G Langemeijer dit oordeel, verwijzend naar een volgens hem door Schoordijk 

verzonnen zin: “Gij zult een ander niet op het foute been zetten”. Naar het oordeel van 

de Hoge Raad had het hof hiermee blijk gegeven van een juiste opvatting omtrent 

hetgeen in een situatie als deze van een goed werkgever mag worden gevergd. Vooral de 

brief deed de Rabobank de das om: “In die brief werd de werkneemster immers voor 

beide keuzegevallen een ingrijpende wijziging in de rechtspositie voorgespiegeld welke 

in strijd was met genoemde bepaling en welke beoogde haar de door die bepaling 

geboden bescherming te ontnemen. Daarmee werd de werkneemster op onvolledige en 

onjuiste gronden tot een keuze bewogen, waartoe in de slotpassage van die brief 

onmiskenbaar druk op haar werd uitgeoefend door haar te plaatsen voor een dilemma 

dat niet het hare was, maar dat van de Rabobank, die de overgang van dit onderdeel van 

haar onderneming wenste te bewerkstelligen en voor de personele gevolgen daarvan 

verantwoordelijk was. Een en ander was in strijd met het gedrag waartoe een goed 

werkgever in een dergelijke situatie verplicht is, ongeacht de op zichzelf wellicht 

verdedigbare bedoelingen en oogmerken van de Rabobank met de overdracht aan Globe, 

zoals door haar gesteld.” De uitspraak van de Hoge Raad heeft tot gevolg dat in het 

kader van een overgang van activiteiten het van extra groot belang is werknemers 

volledig te informeren. Doen alsof er slechts “two evils” (overgang met verlies van 

arbeidsvoorwaarden of ontslag) zijn waarbij de werknemer maar beter het door 

vervreemder en verkrijger gewenste “lesser evil” kan kiezen, leidt tot strijd met art. 7:611 

BW. Een werkgever mag er daarbij niet van uitgaan dat werknemers zich wel goed 

zullen laten voorlichten, dan wel dat vakbonden in voldoende mate voor hun belangen 

zullen opkomen. 
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