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Inleiding 
 

AFDELING 1: BEGRIP OUTSOURCING 

 

§ 1 Algemeen 

1. De term outsourcing is niet éénvoudig te duiden. In de vooral Engelstalige literatuur over IT en HR-

uitbesteding, hanteert men zowel enge als zeer ruime definities1. In het algemeen kan men outsourcing 

best omschrijven als: “een verzamelbegrip voor situaties waarbij een derde bedrijfsfuncties gaat 

verlenen (de ‘leverancier’) die een bedrijf eerder intern verricht (de ‘klant’)2. Deze bedrijfsfuncties 

kunnen variëren van simpele diensten of utilities zoals IT-infrastrucuur of catering, naar hele 

bedrijfsprocessen (de zogenaamde Business Process Outsourcing of BPO) zoals de 

personeelsadministratie. 

2. Doorgaans zal uitbesteding erin bestaan dat de eigendom van de bedrijfsmiddelen die gebruikt 

worden voor de desbetreffende functie wordt overgedragen aan de leverancier. Dit impliceert dat 

zowel activa als personeel kan overgaan naar de leverancier. Vervolgens zal dezelfde leverancier met 

behulp van deze middelen de dienst leveren aan de klant, al dan niet in-house, dit wil zeggen op de 

plek van de originele tewerkstelling. De diensten die moeten worden geleverd, zijn meetbaar 

vastgelegd in zogenaamde Service Level Agreements, kortweg SLA’s3. 

§ 2 Vormen en variaties 

3. Als een onderneming beslist bepaalde van haar activiteiten te outsourcen, kan deze operatie twee 

kanten uit. In een eerste geval kan zij de vorm aannemen van een louter contractuele relatie. In een 

tweede geval kan zij verder gaan en evolueren naar een heus partnership4. Theoretisch kunnen deze 

twee verhoudingen worden aanzien als uiterste vormen van uitbesteding. Nuances en variaties hierop 

zijn er in veelvoud. Wat volgt, is een beknopt en niet exhaustief overzicht van de belangrijkste vormen 

van uitbesteding5. 

                                                      
1 Zie bijvoorbeeld: B. QUELIN en S. DUHAMEL, “Bringing together strategic outsourcing and corporate strategy: 
outsourcing motives and risks”, European Management Journal 2003, 647-661 en M. LACITY en R. 
HIRSCHEIM, Information systems outsourcing: myths, metaphors and realities, New York, John Wiley & Sons, 
1993, 273p. 
2 L. MOEREL en B. VAN REEKEN, Outsourcing: een juridische gids voor de praktijk, Deventer, Kluwer,2006, 1. 
3 G. MINTEN, Outsourcing: de menselijke interface, Mechelen, Kluwer, 2006, 20. 
4 D. P. LEPAK, K. M. BARTOL en N. L. ERHARDT, “A contingency framework for the delivery of HR practices”, 
Human Resource Management Review 2005, 139-159. 
5 Voor een zeer uitgebreid overzicht zie: J. DELMOTTE en L. SELS, HR-outsourcing, kans of bedreiging?, 2005, 
13-18, http://www.federgon.be/Documenten.45.0.html.  
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A. Outtasking 

4. Outtasking betekent: “het inhuren van externe expertise voor het uitvoeren van éénmalige acties of 

voor het uitvoeren van activiteiten”6. Bij deze vorm is er geen sprake van overdracht van personeel. 

Overdracht van bedrijfsmiddelen is daarentegen soms wel mogelijk. 

B. Application Service Providers (ASP) 

5. Deze variant behoort tot het domein van de IT-outsourcing. Deze diensten vormen “een bijzondere 

vorm van outsourcing waarbij men niet langer zijn IT-diensten gaat uitbesteden aan externe IT-

specialisten, maar wel de eigen software-toepassingen gaat vervangen door externe software”7. De 

provider zal hierbij zijn eigen IT-infrastructuur ter beschikking stellen en licenties verlenen aan de 

klant. Vaak zullen, naast softwaretoepassingen, ook bepaalde aanvullende diensten geleverd worden 

zoals antivirusprogramma’s, back-upmogelijkheden, firewalls enz...  

C. Shared Services 

6. Soms worden afdelingen van verschillende groepsvennootschappen samengevoegd, waardoor een 

gespecialiseerd dienstencentrum of shared service centre wordt gecreëerd. Doordat vele processen nu 

slechts één maal hoeven plaats te vinden, worden er verregaande schaalvoordelen gecreëerd. Vaak 

richten groepsondernemingen een aparte vennootschap op om tot een dergelijk service center te 

komen. Deze vorm verschilt van het standaardtype outsourcing aangezien er geen externe partijen of 

leveranciers betrokken zijn. Alles gebeurt binnen éénzelfde groep. 

D. Offshoring 

7. Offshoring is: “het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar lageloonlanden of tax havens”8. Recent 

zijn vooral de zogenaamde ‘Bric’-landen populair: Brazilië, Rusland, India en China. Ook de tot de 

EU toegetreden Oost-Europese landen horen hier ten slotte bij. Het bekendste voorbeeld zijn de 

tienduizenden snel opgeleide en goed Engels sprekende werkkrachten die tewerkgesteld worden in 

offshore callcentra. De reden voor de delocalisatie is uiteraard de sterke prijsconcurrentie tussen de 

verschillende leveranciers. 

  

                                                      
6 J. DELMOTTE en L. SELS, HR-outsourcing, kans of bedreiging?, 2005, 17, 
http://www.federgon.be/Documenten.45.0.html. 
7 S. DE SCHRIJVER en A. GEULETTE, “Application service providers: een bijzondere vorm IT-outsourcing”, 
Computerr. 2005, afl. 4, 177. 
8 Offshoring kan zowel plaatsvinden binnen de onderneming als door outsourcing. H. JONGEN, “Offshoring – 
enkele aandachtspunten”, Computerr. 2005, afl. 4, 197. 
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§ 3 Voordelen en risico’s 

A. Voordelen 

8. Hoewel kostenreductie lange tijd het belangrijkste motief was om tot uitbesteding over te schakelen, 

spelen nu andere motieven een grotere rol. Het verkrijgen van expertise en kennis die niet binnen de 

onderneming aanwezig was, is één van de meest aangehaalde redenen. Andere argumenten zoals focus 

op de kernactiviteiten en verhoogde flexibiliteit komen ook vaak naar voren9. Het gegeven dat een 

onderneming aan een bepaald voordeel meer belang hecht dan aan een ander, hangt hierbij 

voornamelijk af van het soort HR- of IT-activiteit die men bereid is uit te besteden10. Ten slotte dient 

nog gezegd dat deze motieven geen statische elementen zijn. Door veranderingen binnen de 

onderneming of evoluties op de markt, kunnen andere argumenten in belang toenemen. 

B. Risico’s 

9. Aan het uitbesteden van zijn randactiviteiten zijn natuurlijk ook risico’s verbonden. Deze zijn erg 

afhankelijk van de situatie en kunnen dus sterk variëren. Door het werken met langetermijncontracten 

kan men enerzijds de controle verliezen over de leverancier of anderzijds afhankelijk worden van deze 

laatste. Voorts bestaat het risico dat de cliënt na verloop van tijd de aanvankelijk opgebouwde kennis 

en expertise kwijtspeelt, wat dan weer kan leiden tot een verlies in competitiviteit. Ten slotte dient 

men rekening te houden met eventuele cultuurverschillen tussen cliënt en leverancier. Dit laatste kan 

zowel slaan op het tijdsperspectief (rigide vs. soepele tijdscultuur) als op interculturele aspecten 

(formele vs. informele werkcultuur)11. 

 

AFDELING 2: JURIDISCHE OMKADERING 

 

§ 1 Algemeen onderscheid 

10. Aangezien outsourcing in oorsprong een economish begrip is, is het niet eenvoudig een 

outsourcingsovereenkomst gesloten tussen twee ondernemingen op een correcte manier juridisch te 

benaderen. De outsourcingsovereenkomst kan dan ook volgens sommige rechtsleer gekwalificeerd 

worden als een sui generis overeenkomst, in die zin dat de wetgever niet voorzien heeft in een 

                                                      
9 Op basis van een studie door Jeroen Delmotte en Luc Sels, zie: J. DELMOTTE en L. SELS, HR-outsourcing, kans 
of bedreiging?, 2005, 79p, http://www.federgon.be/Documenten.45.0.html. 
10 T. W. GAINEY, en B. S. KLAAS, “Outsourcing the Training Function: Results From the 
Field.”, Human Resource Planning, 2002, 15(1) : 16-22. 
11 G. MINTEN, Outsourcing: de menselijke interface, Mechelen, Kluwer, 2006, 46-47. 
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expliciete wettelijke regeling of definitie12. Dit laatste sluit echter geenszins uit dat men deze 

overeenkomst vanuit juridisch oogpunt op verschillende manieren gaat benaderen.  

Hoewel hierna kort enkele van deze kwalificaties worden besproken, zal binnen het kader van deze 

Masterproef vooral worden ingegaan op de gevolgen van een overdracht van onderneming. Hierbij 

wordt in het bijzonder aandacht besteed aan positie van de overgedragen werknemers, alsook aan het 

lot van de arbeidsovereenkomst en de daarmee samenhangende individuele rechten en plichten. 

§ 2 Aanneming van werk en onderaanneming 

11. Principieel kan uitbesteding gezien worden als een overeenkomst van aanneming van werk ex 

artikel 1710 BW ev., waarbij de ene partij ten aanzien van de opdrachtgever tegen betaling een 

bepaalde opdracht zal uitvoeren, zonder dat er sprake is van een overdracht van activa en/of personeel. 

Deze opdracht wordt in beginsel uitgevoerd in volle onafhankelijkheid, zodat outsourcing zich in ieder 

geval onderscheid van situaties waarbij er sprake is van ondergeschiktheid of gezag, zoals bij het 

sluiten van een loutere arbeidsovereenkomst13.  

12. Outsourcing betreft in de praktijk meestal meerdere opdrachten die bovendien langdurig van aard 

zijn, waardoor partijen zich genoodzaakt zien meerdere opeenvolgende aannemingsovereenkomsten te 

sluiten. Bovendien zullen partijen bij aanvaarding van deze kwalificatie ook rekening moeten houden 

met de gemeenrechtelijke gevolgen die deze kwalificatie met zich meebrengt14. 

13. In het verleden werd een geval van uitbesteding soms gekwalificeerd als een vorm van 

onderaanneming. Onderaanneming als zijnde “een overeenkomst waarbij de hoofdaannemer, die zich 

door een aannemingsovereenkomst heeft verbonden een bepaald werk tot stand te brengen of een 

bepaalde dienst te presteren, op eigen initiatief, op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid 

tegenover de opdrachtgever, dat werk of die dienst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren door een door 

hem gekozen andere partij, de onderaannemer, die de uitvoering op zich neemt onder zodanige 

voorwaarden als tussen hen is overeengekomen.”15. Rekening houdend met deze definitie 

onderscheidt outsourcing zich in de praktijk toch vaak van een figuur als onderaanneming. De 

geoutsourcete activiteit maakt immers vaak louter een interne bedrijfsfunctie uit en geen verbintenis 

die de uitbesteder ten aanzien van haar cliënteel heeft16. 

                                                      
12 C. DELFORGE, “Le contrat de l’outsourcing: aspects liés à la durée et au caractère intégratif”, in M. FONTAINE, 
D. PHILIPPE, C. DELFORGE,  Les aspect juridiques de l’outsourcing, Brussel, Bruylant, 2002, 58-59. 
13 M. FONTAINE, “Le contrat d’outsourcing: analyse d’ensemble et distinction des opérations voisines”, in M. 
FONTAINE, D. PHILIPPE, C. DELFORGE, Les aspects juridiques de l’outsourcing, Brussel, Bruylant, 2002, 11. 
14 C. DELFORGE, “Le contrat d’outsourcing: aspects liés à la durée et au caractère intégratif.”, in M. FONTAINE, 
D. PHILIPPE, C. DELFORGE, Les aspects juridiques de l’outsourcing, Brussel, Bruylant, 2002, 63. 
15 Y. MERCHIERS, Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 2000, 233. 
16 M. FONTAINE, “Le contrat d’outsourcing: analyse d’ensemble et distinction des opérations voisines”, in M. 
FONTAINE, D. PHILIPPE, C. DELFORGE, Les aspects juridiques de l’outsourcing, Brussel, Bruylant, 2002, 12. 



     5 
 

§ 3 Overdracht van onderneming. 

14. Is er daarentegen wel sprake van een overdracht van activa en/of personeel, dan is het mogelijk dat 

de regelen rond de overdracht van een onderneming van toepassing zijn.  

A. Europees niveau 

15. De basis met betrekking tot een overdracht van onderneming was aanvankelijk terug te vinden in 

richtlijn 77/187 van 14 februari 197717. Uit de Memorie van Toelichting blijkt duidelijk de bedoeling 

van deze richtlijn. De richtlijn vloeide namelijk voort uit de vaststelling dat economische 

ontwikkelingen op nationaal en communautair vlak vaak een structurele impact hadden op 

ondernemingen of gedeelten hiervan. Aan de andere kant was niet duidelijk geweten in welke mate 

deze structurele wijzigingen een impact hadden op de sociale situatie van de werknemer18. Daarnaast 

bleek ook dat het nationale recht van de lidstaten onvoldoende was aangepast aan deze nieuwe 

evoluties. De algemene principes uit het verbintenissenrecht boden immers weinig zekerheid met 

betrekking tot het behoud van de rechten van werknemers wiens werkgever wijzigde ten gevolge van 

een overdracht van onderneming. 

16. Naast sociale overwegingen speelden ook economische belangen een rol19. De nationale 

regelgeving met betrekking tot de bescherming van werknemers verschilde immers sterk van lidstaat 

tot lidstaat. Landen als België en Groot-Brittannië beschikten niet over een specifieke reglementering, 

terwijl Frankrijk en Duitsland wel een regeling hadden ter bescherming van werknemers in het geval 

van een overdracht van onderneming. De kosten bij een overdracht van onderneming in een lidstaat 

met een sterkere beschermingsregeling lagen uiteraard hoger dan in landen met weinig of geen 

bescherming, wat een negatieve invloed had op de goede werking van de gemeenschappelijke markt20. 

17. Nadien werd richtlijn 77/187 op 19 juni 1998 gewijzigd door richtlijn 98/50/EG21. De reden 

hiervoor lag voornamelijk in de ontwikkeling van de wetgeving van de lidstaten en in de ondertussen 

uitgebreide rechtspraak van het Hof van Justitie22. 

                                                      
17 Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, 
vestigingen of onderdelen daarvan, PB L. nr. 061, 5 maart 1977, 26. 
18 B. VANSCHOEBEKE, “CAO nr. 32bis inzake overdracht van onderneming geactualiseerd en herschreven”, Or. 
2002, 161. 
19 Zie de voorafgaande overwegingen van de richtlijn 77/187EEG. 
20 H. VAN HOOGENBEMT, Bedrijfsoverdracht naar Europees en Belgisch sociaal recht, Antwerpen, Kluwer, 
1983, 10. 
21 Richtlijn 98/50/EG van de Raad van 29 juni 1998 tot wijziging van Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het onderlinge behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van vestigingen, Pb. L. nr. 201, 17 juli 
1998, 88. 
22 Deze rechtspraak had voornamelijk betrekking op de verduidelijking van een aantal sleutelbegrippen uit de 
richtlijn zoals het begrip ‘overgang van onderneming’. 
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18. Omdat richtlijn 77/187 substantieel was gewijzigd door richtlijn 98/50 werd ten slotte besloten om 

tot een coördinatie over te gaan. Op voorstel van de Commissie werd na advies van het Europees 

Parlement23 en het Sociaal en Economisch Comité24, richtlijn 2001/23 door de Raad aangenomen25. 

Richtlijn 2001/23 neemt de tekst van richtlijn 98/50 over zonder de inhoud ervan te wijzigen en voegt 

hieraan een nieuwe nummering toe. 

B. België 

19. Richtlijn 77/187 werd aanvankelijk omgezet in het Belgische recht via CAO nr. 32, gesloten 

binnen de Nationale Arbeidsraad op 28 februari26. CAO nr. 32 leidde echter tot een aantal 

toepassingsmoeilijkheden27 waardoor deze werd vervangen door CAO nr. 32bis van7 juni 198528. 

CAO nr. 32bis hernam de bepalingen van CAO nr. 32 voor wat betreft het luik van de conventionele 

overdracht van onderneming, maar voegde hier nog een deel aan toe met betrekking tot de rechten van 

de werknemers in geval van een overname na faillissement of gerechtelijk akkoord29.  

20. CAO nr. 32bis werd nadien nog enkele keren gewijzigd. Dit gebeurde aanvankelijk via CAO nr. 

32ter van 2 december 198630 en door CAO nr. 32quater31. Een laatste wijziging werd ten slotte 

doorgevoerd naar aanleiding van de hierboven aangehaalde richtlijn 98/5032. 

C. Toepassingsgebied richtlijn 2001/23 en CAO 32bis 

C. 1. Materieel toepassingsgebied 

21. Artikel 1.1, a) van richtlijn 2001/23 bepaalt dat de richtlijn van toepassing is op: “de overgang van 

ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen op een andere 

                                                      
23 Advies van 25 oktober 2000, niet gepubliceerd. 
24 Pb. L. nr. C 367 van 20 december 2000, 21.  
25 Richtlijn 2002/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van 
richtlijn 76/207 van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de 
promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, Pb. L nr. 269, 5 oktober 2003. 
26 CAO nr. 32, 28 februari 1978, betreffende het behoud van rechten van de werknemers bij wijziging van 
werkgever ingevolge een overdracht van onderneming, algemeen verbindend verklaard bij KB 19 april 1978, BS 
25 augustus 1978. 
27 In het bijzonder in het geval van een overname van activa na een faillissement of een gerechtelijk akkoord. 
28 CAO nr. 32bis, 7 juni 1985, betreffende het behoud van de rechten van werknemers bij wijziging van de 
werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van onderneming krachtens overeenkomst en 
tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na 
faillissement of gerechtelijk akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij KB, 25 juli 1985, 
BS 9 augustus 1985. 

29 Dit laatste aspect zal binnen het kader van deze Masterproef niet verder worden behandeld. 
30 Algemeen verbindend verklaard bij KB 19 januari 1987, BS 28 januari 1987. CAO 32ter wijzigde het 
toepassingsgebied van CAO 32bis dat bepaalde categorieën van werknemers uitsloot. 
31 Algemeen verbindend verklaard bij KB 6 maart 1990, BS 21 maart 1990. Deze CAO voerde het huidige artikel 
8 in van CAO 32bis dat de in solidum aansprakelijkheid inhoudt ten aanzien van de vervreemder en de 
verkrijger. 
32 Algemeen verbindend verklaard bij KB 14 maart 2002, BS 29 maart 2002. 
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ondernemer ten gevolge van een overdracht krachtens overeenkomst of een fusie”. In de zin van de 

richtlijn wordt als een overdracht van onderneming beschouwd: “de overgang, met het oog op 

voortzetting van een al dan niet hoofdzakel�k economische activiteit, van een economische eenheid die 

haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan”33. 

22. Wat betreft CAO 32bis bepaalt artikel 6 dat als overgang van onderneming kan worden 

beschouwd: “iedere wijziging van werkgever die het gevolg is van om het even welke overgang van een 

onderneming of van een gedeelte van een onderneming krachtens overeenkomst”34. 

23. Uit deze twee bepalingen volgt dat er slechts sprake is van een overdracht van onderneming indien 

voldaan is aan drie voorwaarden35. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een wijziging van 

werkgever. Daarnaast is vereist dat er sprake is een overgang van een onderneming of een gedeelte 

hiervan en dat deze overgang ten slotte voortvloeit uit een overeenkomst. 

C. 2. Territoriaal toepassingsgebied 

24. Artikel 1, § 2 van richtlijn 2001/23 stelt dat de richtlijn van toepassing is: “indien en voor zover de 

ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen welke overgaan, zich 

binnen de territoriale werkingssfeer van het Verdrag bevinden”. Voor de toepassing van de richtlijn is 

met andere woorden vereist dat de overgedragen onderneming zich bevindt binnen de Europese Unie 

of binnen de EER36. De plaats van de verkrijgende onderneming naar waar wordt overgedragen, is 

bijgevolg zonder belang. 

C. 3. Personeel toepassingsgebied 

25. Onder de begrippen “vervreemder” en “verkrijger” verstaat men volgens de richtlijn iedere 

natuurlijke of rechtspersoon die door de overgang de hoedanigheid van ondernemer ten aanzien van de 

onderneming of vestiging of het onderdeel van de onderneming of vestiging, respectievelijk verliest of 

verkrijgt37. CAO 32bis neemt deze bepalingen als zodanig over38.  

26. Daarnaast bepaalt de richtlijn uitdrukkelijk dat ze van toepassing is: “op openbare en particuliere 

ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk”39. Bijgevolg 

is een administratieve reorganisatie van overheidsdiensten of de overgang van administratieve functies 

tussen overheidsdiensten, geen overgang in de zin van richtlijn 2001/23. 

                                                      
33 Artikel 1, § 1, b) richtlijn 2001/23. 
34 De gevallen bedoeld in hoofdstuk 3 vallen evenwel niet onder de toepassing van hoofdstuk 2 CAO 32bis. 
35 Zie in dit verband ook: C. BAYART, “Outsourcing en overdracht van onderneming - Rechtspraak Hof van 
Justitie”, Or. 2002, 7. 
36 IJsland Noorwegen en Liechtenstein. 
37 Artikel 2, § 1 a en b van richtlijn 2001/23. 
38 Artikel 2, 3° en 4° CAO 32bis. 
39 Artikel 1, § 1, c) richtlijn 2001/23. 
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27. De inhoud van het begrip “werknemer” dient dan weer te worden beoordeeld aan de hand van het 

nationale recht40. In CAO 32bis worden werknemers omschreven als: “de personen die krachtens een 

arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst arbeid verrichten”41. Bovendien worden met 

werknemers gelijkgesteld: “de personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid 

verrichten onder het gezag van een andere persoon”42. 

28. Ten slotte moet erop worden gewezen dat België met betrekking tot dit laatste punt tekort schiet in 

de omzetting van richtlijn 2001/2343. Het feit dat de richtlijn is omgezet via een CAO, leidt er immers 

toe dat ondernemingen uit de openbare sector uit het toepassingsgebied zijn gesloten. De reden 

hiervoor is dat de werking van CAO 32bis gebonden is aan het beperkte toepassingsgebied van de wet 

van 5 december 196844. Zo stelt Artikel 2, 3, 1° van de CAO-wet dat de wet niet van toepassing is op: 

“diegenen die in dienst zijn van de staat, de provincies, de gemeenten, de daaronder ressorterende 

openbare instellingen van openbaar nut”. Dit laatste heeft bovendien tot gevolg dat contractuelen in 

overheidsdienst de Belgische overheid wel zouden kunnen verwijten dat CAO 32bis in materiële zin 

niet op hen van toepassing is, terwijl dit recht niet toekomt aan statutairen45. 

§ 4 Terbeschikkingstelling van werknemers  

29. Mogelijk is tenslotte dat een situatie van uitbesteding in aanvaring komt met het verbod op 

terbeschikkingstelling van werknemers. De basis van dit verbod is terug te vinden in artikel 31 van de 

wet van 24 juli 198746. Dit artikel stelt: “Verboden is de activiteit die door een natuurlijke of een 

rechtspersoon wordt uitgeoefend om door hen in dienst genomen werknemers ter beschikking te 

stellen van derden die deze werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van het gezag uitoefenen 

dat normaal aan de werkgever toekomt.” In de praktijk kan bijvoorbeeld zich de situatie voordoen 

waarbij een consulting-firm crisismanagers aanbiedt. Bij dit voorbeeld is het niet moeilijk in te 

beelden dat men gevaarlijk dicht bij het verbod van artikel 31 gaat aanleunen, des te meer als de 

geoutsourcete activiteit in-house wordt uitgeoefend. Ook de controversiële wetswijziging die aan 

artikel 31 een tweede lid toevoegde, verandert hier in se weinig aan47.  

                                                      
40 Zie Artikel 2, § 1, d) richtlijn 2001/23. Zie ook J. P. PUISSOCHET, “La directive concernant le maintain des 
droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises et la jurisprudence de la Cour”, J.T.T. 1999, 3. 
41 Artikel 2, 1° CAO 32bis. 
42 Artikel 3, 1° CAO 32bis. 
43 L. PELTZER, “Les arrêts Suzën, Schmidt et Rotsart de Hertaing: source d'incohérence?”, Soc.Kron. 1999, 535-
538. 
44 Wet 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, BS 15 januari 
1969, hierna genoemd “CAO-wet”. 
45 M. DE VOS, “Overgang van onderneming en de CAO nr. 32bis. Recente ontwikkelingen en nieuwe 
knelpunten”, in M. DE VOS (ed.), 50 jaar Nationale Arbeidsraad, Brugge, Die Keure, 2003, 243. 
46 Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987. 
47 Art 31, §1, eerste lid wet 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS 31 
augustus 2008 stelt: “Geldt evenwel niet als de uitoefening van gezag in de zin van dit artikel, het naleven door 
een derde van de verplichtingen die op hem rusten inzake het welzijn op het werk, alsook instructies die door de 
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30. Vaak zal men ook een aannemingsovereenkomst sluiten tussen de dienstverlener en de cliënt48. De 

aannemingsovereenkomst dient dan als een schild om enige vorm van gezagsdelegatie uit te sluiten. 

Soms gaat men hier zelfs nog verder in en sluit men twee aannemingsovereenkomsten, namelijk 

tussen de gebruiker en de dienstverlener en tussen de dienstverlener en de consulting firm. Deze laatste 

neemt dan de houding aan van makelaar die cliënt en dienstverlener bij elkaar brengt.  

Bij dit alles dient men echter twee opmerkingen te maken. Een eerste houdt in dat als de werkelijke 

situatie op de werkvloer aantoont dat er wél sprake is van een vorm van gezag, men dicht in de buurt 

komt van de figuur van de schijnzelfstandigheid. Een tweede opmerking heeft betrekking op artikel 8 

van de wet van 24 juli 1987 dat stelt dat een overeenkomst waarbij iemand ter beschikking wordt 

gesteld door een uitzendbureau, onweerlegbaar vermoed wordt een arbeidsovereenkomst te zijn49. Het 

is niet ondenkbaar dat een dergelijke consulting firm geherkwalificeerd wordt tot een uitzendbureau. 

 

  

                                                                                                                                                                      
derde worden gegeven in uitvoering van de overeenkomst die hem met de werkgever verbindt, zowel inzake 
arbeids- en rusttijden, als inzake de uitvoering van het overeengekomen werk”. 
48 B. SALEMBIER, “Triangulaire arbeidsverhoudingen en het verbod op terbeschikkingstelling van werknemers: 
enkele tendensen”, RW 2002-03, afl. 37, 1455. 
49 Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987. 
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Hoofdstuk 1 

Automatische overdracht van personeel 

 

AFDELING 1: VERPLICHTE OVERNAME PERSONEEL 

 

§ 1 Principe 

31. Artikel 3, lid 1 van richtlijn 2001/23 bepaalt: “De rechten en plichten welke voor de vervreemder  

voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of 

arbeidsbetrekking, gaan door deze overgang op de verkrijger over”. 

Men kan zich vooreerst de vraag stellen of deze bepaling ook inhoudt dat arbeidsovereenkomsten 

automatisch overgedragen worden. In voorkomend geval kan men zich bovendien afvragen of een 

overnemer bij een overdracht van onderneming verplicht is het gehele personeel over te nemen. Men 

dient dus de hypothese na te gaan waarbij overdrager en overnemer een overeenkomst sluiten, waarin 

overeengekomen wordt een deel van het personeel niet over te nemen. Lange tijd zijn hierover beide 

stellingen verdedigd. Sommige auteurs meenden dat de cessionaris de verplichting had alle 

werknemers van de desbetreffende afdeling of onderneming over te nemen50. Bepaalde rechtspraak 

ging eveneens in die richting51. Andere rechtspraak52 en rechtsleer53 was dan weer de andere mening 

toegedaan en vond dat de overnemer vrij was in zijn beslissing bepaalde werknemers al dan niet over 

te nemen.  

32. Aan bovenstaande discussie maakte het Hof van Justitie grotendeels een eind door de principiële 

stellingname in het arrest D’Urso54 en de verdere verfijning hiervan in het arrest Rotsart de Hertaing55. 

A. Arrest d’Urso 

33. In het arrest d’Urso werd door de Italiaanse bodemrechter aan het Hof gevraagd of ingevolge 

artikel 3, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 77/18756 de op het tijdstip van overgang van onderneming 

met die onderneming bestaande arbeidsverhoudingen automatisch overgaan op de verkrijger. 

Aanleiding van deze prejudiciële vraag was een geschil ontstaan door het niet overdragen van een 

500-tal werknemers in het kader van een conventionele overdracht van onderneming. Bij de overgang 

                                                      
50 P. CRAHAY, “La C.C.T. n° 32bis et le transfert d’entreprise”, Chr. D.S. 1991, 121; V. BERTRAND, 
“Jurisprudence récente en matière de transfert d’entreprise”, J.T.T. 1990, 34; V. BERTRAND en F. CAPRASSE, 
“Contrat de travail, cession d’entreprise et faillite”, J.T.T. 1986, 324. 
51 Arbh. Luik 19 maart 1986, Jur. Liège 1986, 401; Arbh. Luik 28 maart 1984, J.T.T. 1984, 364. 
52 Arbh. Brussel 4 februari 1985, J.T.T. 1986, 334; Arbrb. Brussel 24 maart 1988, J.T.T. 1988, 289. 
53 C. WANTIEZ, Tranfert conventionnel d’entreprise et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 82 ev. 
54 HvJ 25 juli 1991, d’Urso, Jur. 1991, 4105. 
55 HvJ 14 december 1996, Rotsart, J.T.T. 1996, 496. 
56 Huidige richtlijn 2001/23/EG. 
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van de Italiaanse onderneming EMG naar het speciaal opgerichte Nuova EMG werd door overdrager 

en overnemer overeengekomen slechts een deel van de werknemers over te nemen.  

In zijn arrest nam het Hof volgend standpunt in: “De regels die van toepassing zijn in het geval van 

een overgang van onderneming, beogen aldus de tot de overgedragen economische eenheid behorende 

bestaande arbeidsverhoudingen in het belang van de werknemers veilig te stellen”57. Het Hof 

beantwoordde de prejudiciële vraag bijgevolg bevestigend en besloot dat: “artikel 3, lid 1, van richtlijn 

77/187 van de Raad van 14 februari 1997 aldus moet worden uitgelegd, dat alle 

arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen die op het tijdstip van overgang van een onderneming 

tussen de vervreemder en de werknemers van de overgedragen onderneming bestaan, door het enkele 

feit van de overgang van rechtswege worden overgedragen op de verkrijger”58. Bovendien verwijst 

men in dit arrest ook naar het dwingende karakter van de richtlijn, zoals expliciet aangegeven in 

het arrest Daddy Dance Hall (cf. infra.)59.  

De stelling van het Hof in dit arrest kan zeker worden bijgetreden. Zoals ook advocaat-generaal VAN 

GERVEN aangeeft, zou het nuttige effect van de richtlijn zeer gering zijn mochten overdrager en 

overnemer kunnen overeenkomen, slechts een deel van het personeel over te dragen.60. 

34. Een praktisch gevolg van deze rechtspraak is dat overleg met vakbonden over de modaliteiten van 

een overgang en het aantal over te dragen werknemers onder druk komt te staan. Aangezien de 

voorschriften van de richtlijn voor alle partijen bindend zijn, zijn vakbonden binnen een onderneming 

als dusdanig geen partij bij een overdracht. Het Hof vindt het argument dat de ondernemersvrijheid 

wordt aangetast, dan ook totaal irrelevant61. 

B. Arrest Rotsart de Hertaing 

35. In het arrest Rotsart de Hertaing verfijnde het Hof zijn eerder aangenomen standpunt62. De 

achtergrond dit keer was de voortzetting van de werkzaamheden van de Belgische vennootschap J. 

Benoidt SA, in vereffening, door een nieuw opgerichte vennootschap IGC Housing Services. Kort na 

de datum van deze verderzetting werd mevr. Rotsart de Hertaing, werkneemster bij J. Benoidt SA, 

ontslagen door deze laatste. Rotsart de Hertaing meende echter dat er een overdracht van onderneming 

had plaatsgevonden, mede omdat IGC Housing Services haar activiteiten uitoefende in hetzelfde pand 

                                                      
57 Arrest d’Urso punt 9. 
58 Arrest d’Urso punt 20. 
59 HvJ 10 februari 1988, Daddy Dance Hall, Jur. 1988, 739. 
60 Conclusie voorafgaand aan het arrest d’Urso, Jur. 1991, 4105, punt 34. 
61 Arrest d’Urso punten 16 en 17.  
62 HvJ 14 december 1996, Rotsart de Hertaing, Jur. 1996, I-05927.  
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als de eerste onderneming. Zij dagvaardde bijgevolg beide ondernemingen voor de Belgische 

arbeidsrechter, waarbij deze laatste zich via een prejudiciële vraag richtte tot het Hof63. 

Zich opnieuw baserend op het dwingende karakter van de richtlijn64 en op de beslissing in het arrest 

d’Urso65 oordeelde het Hof als volgt: “artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, 

dat de arbeidsovereenkomsten en –verhoudingen die op het tijdstip van overgang van een 

onderneming bestaan tussen de vervreemder en de werknemers van de overgedragen onderneming, 

door het enkele feit van de overgang van rechtswege overgaan van de vervreemder op de verkrijger, 

ook al wenst de verkrijger of de vervreemder dit niet en weigert de verkrijger zijn verplichtingen na te 

komen”66. Andersluidende overeenkomsten tussen vervreemder en verkrijger zullen ten gevolge van 

deze rechtspraak dus niet aan de werknemers kunnen worden tegengeworpen67. 

36. Deze rechtspraak van het Hof van Justitie wordt ook gevolgd in België. Zo bevestigde het Hof van 

Beroep te Brussel de stelling dat partijen de toepassing van de regels inzake de conventionele 

overgang van onderneming niet kunnen uitsluiten door ervoor te kiezen het personeel niet over te 

dragen68. In een andere zaak werd ook het argument dat de overdrachtsovereenkomst niet voorzag in 

de overname van de betrokken werknemer, niet relevant geacht. Er was sprake van een overdracht van 

onderneming zodat ook de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer is overgegaan69. 

C. Strijdigheid met de relativiteit van de (arbeids)overeenkomst 

37. Zoals DE VOS terecht opmerkt, dient men zich de vraag te stellen of artikel 7 van CAO 32bis, dat 

de rechtstreekse omzetting vormt van artikel 3, lid 1 van de richtlijn, niet in strijd is met artikel 1165 

BW70. Volgens dit artikel brengen overeenkomsten alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende 

partijen. Zij brengen aan derden geen nadeel toe en strekken hen slechts tot voordeel in het geval van 

een beding ten gunste van een derde. In die zin kan men stellen dat het principe van de automatische 

overgang van de arbeidsovereenkomst een onwettige verplichting inhoudt ten aanzien van de 

overnemer. Deze laatste was immers geen partij bij het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst. 

Het feit dat hierbij CAO 32bis ex artikel 51 CAO-wet een hiërarchisch lagere positie inneemt dan 

                                                      
63 “Moet artikel 3 van de richtlijn aldus worden uitgelegd, dat alle op het tijdstip van de overgang met 
betrekking tot het personeel van de overgedragen onderneming bestaande arbeidsovereenkomsten door deze 
overgang, en zonder keuzemogelijheid voor de vervreemder of de verkrijger, van de vervreemder op de 
verkrijger overgaan?... Zo ja, vindt deze overgang van rechtswege plaats, ondanks de weigering van de 
verkrijger om zijn verplichting na te komen?” 
64Arrest Rotsart de Hertaing, punt 17. 
65Arrest Rotsart de Hertaing, punt 18. 
66Arrest Rotsart de Hertaing, punt 21. 
67W. VAN EECKHOUTTE, “Behoud van de rechten van de werknemers bij overdracht van onderneming”, in W. 
VAN EECKHOUTTE, Sociaal compendium. Arbeidsrecht met fiscale notities, Mechelen, Kluwer, 
www.socialeye.be.  
68 Arbh. Brussel 20 oktober 2008, J.T.T. 2009, 138. 
69 Arbh. Brussel 3 oktober 2008, RABG 2009, noot DEMEDTS, M. 
70 M. DE VOS, “Overgang van onderneming en de CAO nr. 32bis. Recente ontwikkelingen en nieuwe 
knelpunten”, in M. DE VOS (ed.), 50 jaar Nationale Arbeidsraad, Brugge, Die Keure, 2003, 239-242. 
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dwingende bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, doet de auteur besluiten tot een strijdigheid met 

artikel 1165 BW. Bovendien heeft een richtlijn geen horizontale werking, waardoor men zich ook niet 

kan beroepen op het gegeven dat CAO 32bis een omzetting vormt van richtlijn 2001/2371. 

38. In de weinige rechtsleer hierover wordt erkend dat de automatische overgang van de 

arbeidsovereenkomst afwijkt van het principe van de relativiteit van overeenkomsten7273. Zo stelt 

VAN OMMESLAGHE dat artikel 7 CAO 32bis inderdaad een uitzondering is op artikel 1165 BW 

waarin het Burgerlijk Wetboek niet uitdrukkelijk voorziet, maar dat niet alle uitzonderingen op artikel 

1165 BW uit expliciete bepalingen moeten volgen. DIRIX merkt dan weer op dat bij een overdracht 

van onderneming de toestemming van alle partijen vereist is74. Voor de praktijk betekent dit laatste dat 

de verplichte relativiteit geen probleem hoeft te betekenen, aangezien een overnemer logischerwijs 

zelf meestal akkoord zal gaan met een overgang. Hij heeft die immers onderhandeld met de cedent. 

39. Voorts is het onduidelijk of de verkrijger effectief wel een derde is in de zin van 1165 BW. Als 

men een overgang in een ruimere context plaatst, zou men kunnen argumenteren dat de overnemer, als 

oorspronkelijke derde effectief partij wordt van de arbeidsovereenkomsten die worden overgedragen75.  

40. Een laatste denkpiste ten slotte kan erin bestaan de overnemer te aanzien als een rechtsverkrijger in 

de zin van artikel 1122 BW, wat denkbaar is bij een fusie, absorptie of splitsing van 

vennootschappen76. In dat geval kan de verkrijger gebonden zijn door de lopende overeenkomsten in 

het patrimonium, zonder strijdigheid met artikel 1165 BW en zonder dat men een beroep moet doen 

op artikel 7 CAO 32bis. 

§ 2 Aard van de richtlijn 

41. Het dwingend karakter van de richtlijn werd door het Hof van Justitie bevestigd in het arrest 

Daddy Dance Hall77. In casu was een verkrijger van een restaurant met een overgedragen werknemer 

overeengekomen dat deze laatste niet langer een commissieloon, maar een vast loon zou ontvangen. 

Ook werd in casu een bepaalde proeftijd overeengekomen. Aan het Hof werd de vraag gesteld of een 

werknemer bij het aangaan van zijn overeenkomst met de verkrijger afstand kan doen van de rechten 

                                                      
71 HvJ. 13 november 1990, Marleasing, Jur. 1990, I-04135. 
72 Een analogie kan gemaakt worden met de verkoop van een verhuurd goed, dat tevens een uitzondering vormt 
op artikel 1165 BW; Zie bijvoorbeeld: E. DIRIX, obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 
Antwerpen, Kluwer, 1984, 58-62. 
73 P. VAN OMMESLAGHE, “La transmission des obligations en droit positif belge”, in la transmission des 
obligations, IXes journées d’études juridiques Jean Dabain, Brussel, Bruylant, 1980, 166 ev. 
74 E. DIRIX, obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Kluwer, 1984, 57. 
75 J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Traité de droit civil. Les effets du contrat, Parijs, L.G.D.J., 1994, nr. 
355, 409. 
76Zie in dit verband: W. VAN GERVEN, “Verbintenissenrecht”, Leuven, Acco, 1999, 156-157; J. GHESTIN, C. 
JAMIN, C. en M. BILLIAU, Traité de droit civil. Les effets du contrat, Parijs, L.G.D.J., 1994, nr. 355, 385. 
77 HvJ 10 februari 1988, Daddy Dance Hall, Jur. 1988. 739. 
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die hij aan de richtlijn ontleent, wanneer hij daarbij zulke voordelen verkrijgt, dat hij er door de 

wijziging in de aanstellingsvoorwaarden globaal gezien niet op achteruit gaat. 

42. Aangezien het doel van de richtlijn ligt in de bescherming van de werknemers bij een overdracht, 

stelt het Hof dat: “Gezien deze bescherming van openbare orde is en de partijen er dus niet over 

kunnen beschikken, zijn de bepalingen van de richtlijn in zoverre als dwingend te beschouwen voor de 

werknemer dat er niet in ongunstige zin van mag afgeweken worden” 78. Hoewel op het eerste zicht 

verwarrend, slaat dit laatste op het feit dat het voor een werknemer perfect mogelijk is bij de 

overnemer betere arbeidsvoorwaarden te bedingen.  

43. Voorts is het Hof van mening dat: “werknemers niet kunnen afzien van de rechten die de richtlijn 

hen toekent en dat de rechten niet mogen worden verminderd, ook niet met hun instemming”79. Een 

afstand van zijn rechten door de werknemer is dus niet mogelijk, “ook niet wanneer de nadelen die 

voor hem uit die afstand voortvloeien, worden gecompenseerd door zulke voordelen, dat hij er globaal 

gezien niet op achteruit gaat.” 80. Wat dit laatste betreft, is het evident dat ieder geval in concreto 

beoordeeld zal moeten worden. 

44. Dit standpunt van het Hof was vaste rechtspraak en werd, zoals al vermeld, vaak aangehaald in 

andere arresten van het Hof81. Zo wordt in bovengenoemde arresten d’Urso en Rotsart de Hertaing 

uitdrukkelijk bevestigd dat: “de werking van de door de richtlijn toegekende rechten niet afhankelijk 

kan zijn van de instemming van de vervreemder of de verkrijger, noch die van de 

werknemersvertegenwoordigers of de werknemers zelf”82. Ook wat de Belgische rechtspraak betreft, 

wordt dit principe gevolgd83.  

45. Toch moet worden gezegd dat het Hof duidelijker kon zijn wat betreft zijn conclusie in het arrest 

Daddy Dance Hall. Het feit dat het Hof niet duidelijk stelt of de richtlijn dan wel van openbare orde is, 

dan wel louter van dwingend recht, maar deze twee begrippen zelfs binnen éénzelfde zin gebruikt, 

geeft aanleiding tot onduidelijkheid. Ook de kwalificatie van CAO 32bis, die de omzetting vormt van 

de richtlijn, is bijgevolg onderwerp van discussie. Een piste daarbij is te stellen dat normen die 

strafrechtelijk gesanctioneerd worden doorgaans van openbare orde zijn, gezien particuliere belangen 

doorgaans niet strafrechtelijk gesanctioneerd worden84.  

                                                      
78 Arrest Daddy Dance Hall, punt 14. 
79 Arrest Daddy Dance Hall, punt 15. 
80 Arrest Daddy Dance Hall, punt 18. 
81 Zie bijvoorbeeld ook: Hvj 12 november 1992, Watson Rask, Rec., 4105. HvJ. 12 maart 1998, Déthier 
Equipment, Jur. 1998, I-01061. 
82 Arrest d’Urso punt 11 en arrest Rotsart de Hertaing punt 19. 
83 Arbh. Luik 3 juni 2004. 
84W. VAN EECKHOUTTE, La place du contrat de travail individuel dans la hiérarchie des normes du droit du 
travail, E.O.L, Kluwer, I, 503, 180; Zie bijvoorbeeld: Arbh. Luik 18 oktober 1999, J.T.T. 200, 120. 
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46. Dat de richtlijn en bijgevolg ook CAO 32bis van openbare orde zouden zijn valt echter te 

betwijfelen gezien het Hof van Justitie recent een minder strikte houding lijkt aan te nemen wat betreft 

de aard van de richtlijn. Omdat dit laatste echter vooral betrekking heeft op de wijziging van de 

individele rechten uit een arbeidsovereenkomst, zal dit dan ook in het volgend hoofdstuk behandeld 

worden. 

47. In zijn arrest formuleert het Hof ten slotte nog een voorbehoud85. Het bepaalt dat: “voor zover het 

nationale recht toelaat om in andere gevallen dan dat van een overgang van een onderneming de 

arbeidsverhouding in een voor de werknemer ongunstige zin te wijzigen, met name wat hun 

bescherming tegen ontslag betreft, een dergelijke wijziging niet uit te sluiten valt op de enkele grond 

dat de onderneming inmiddels is overgedragen en de overeenkomst dus met de nieuwe ondernemer is 

gesloten”86. Een arbeidsverhouding kan men ten aanzien van de verkrijger wijzigen, in die mate als 

ten opzichte van de overdrager mogelijk was geweest. Evenwel kan een overgang an sich, nooit de 

grond voor de wijziging opleveren. Volgens PELTZER dient dit voorbehoud uitgelegd te worden in de 

zin dat het de verkrijger toestaat om over te gaan tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst87. Dit 

kan zelfs in het nadeel van de werknemer zolang de wijziging plaatsvindt op een datum die voldoende 

veraf gelegen is van de wijziging, zodat zij haar oorzaak niet in de overgang vindt. WANTIEZ merkt 

ten slotte terecht op dat in de realiteit het nut van dit voorbehoud zeer beperkt is, net omdat de 

wijziging haar oorzaak niet mag vinden in de overdracht88.  

§ 3 Weigering van de werknemer om over te gaan 

A. Principe 

48. Na de vestiging van voorgaande pricipes in de arresten d’Urso en Rotsart de Hertaing, maakt het 

Hof in het arrest Katsikas voor het eerst een onderscheid tussen de situatie waarbij een werknemer 

zich niet verzet tegen de overdracht van zijn arbeidsovereenkomst en de situatie waarbij de werknemer 

dit wel doet89. Het Hof verduidelijkt dat: “de richtlijn de werknemer de mogelijkheid geeft bij de 

nieuwe werkgever in dienst te blijven onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de 

vervreemder, maar dat ze niet mag worden uitgelegd als een verplichting voor de werknemer de 

arbeidsverhouding voor te zetten. Een dergelijke verplichting zou de grondrechten van de werknemer 

aantasten, die vrij moet zijn in de keuze van zijn werkgever en niet kan worden verplicht te werken 

voor een werkgever die hij niet vrijelijk heeft gekozen”90.  

                                                      
85 Arrest Daddy Dance Hall punt 17 
86 Een zelfde voorbehoud werd geformuleerd in een adviesopinie van de EFTA-Court. Advisory opinion of the 
EFTA Court 19 december 1996, Jørn Ulstein and Per Otto Røiseng v Asbjørn Møller, 
http://www.eftacourt.int/index.php/cases/case_e_2_96/.  
87 L. PELTZER, Conventionele overdracht van ondernemingen, Mechelen, Kluwer, 2007, 13. 
88 C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 13-14. 
89 HvJ 16 december 1992, Katsikas ea., Jur. 1992, I, 6577. 
90 Arrest Katsikas punten 31 en 32. 
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49. Deze redenering vindt duidelijk ook doorgang in andere rechtspraak. In een adviesopinie van 10 

december 200491 verwijst de zogenaamde EFTA Court ondubbelzinnig naar de motivering van het Hof 

van Justitie in de zaak Katsikas. In deze zaak ging het om een exploitant van een Brits-Noors gasveld 

die een overeenkomst sloot met een verkrijger, waarbij bepaalde onderhoudswerkzaamheden werden 

overgedragen. De overeenkomst trad in werking op 1 mei 2001 en voorzag in de overdracht van 14 

werknemers. Kort na de overdracht gaven drie werknemers aan de cedent echter te kennen dat ze de 

overdracht niet aanvaardden. De drie werknemers betwistten bovendien dat er effectief een overdracht 

had plaatsgevonden in de zin van artikel 1 van richtlijn 77/18792.  

50. Nadat het Hof heeft vastgesteld dat er effectief sprake was van een overdracht van onderneming in 

de zin van artikel 1 van richtlijn 77/187, verwijst het ondubbelzinnig naar het arrest Katsikas om te 

stellen dat een weigering op een tijdstip voor de overdracht mogelijk is93. In het geval werknemers niet 

voorafgaand aan de overdracht te kennen hebben gegeven hun overdracht te weigeren, worden volgens 

het Hof ex artikel 3, lid 1 van de richtlijn, hun arbeidsovereenkomsten van rechtswege overgedragen94. 

51. Ten slotte wordt ook in de Belgische rechtspraak de bovenstaande stelling gevolgd95. Een enkele 

rechter ziet zelfs in artikel 23 van de grondwet een grondslag voor de werknemer om zich te verzetten 

tegen zijn overdracht96. 

B. Gevolgen van de weigering  

52. In het geval een werknemer zijn overdracht weigert, bepaalt richtlijn 2001/23 als dusdanig zelf 

niets. Bijgevolg komt het aan de lidstaten toe hierover een regeling uit te werken. Men kan 

bijvoorbeeld voorzien dat een verbreking van de arbeidsovereenkomst wordt aanzien als een 

beëindiging op initiatief van de werkgever. Ook mogelijk is dat het de werknemer is, die wordt geacht 

zijn arbeidsovereenkomst te hebben beëindigd. Ten slotte zou de wetgever kunnen voorzien dat de 

arbeidsovereenkomst gewoon doorloopt. De Belgische wetgever heeft dit alles jammer genoeg niet 

expliciet geregeld, waardoor men dient terug te vallen op verschillende hypotheses97.  

53. Het duidelijkst is de situatie waarbij de werknemer zelf zijn ontslag geeft. Op die manier geeft hij 

duidelijk zijn wil te kennen, de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ook wordt bijvoorbeeld niet 

aanvaard dat de werknemer de overdracht van onderneming zou inroepen als grond voor een 

                                                      
91 Advisory opinion of the EFTA Court 10december 2004, Reidar Rasmussen, Jan Rossavik, and Johan 
Käldman v Total E&P Norge AS, v/styrets formann, http://www.eftacourt.int/index.php/cases/case_e_2_04/.  
92 Huidig artikel 1 van richtlijn 2001/23. 
93 Advisory opinion of the EFTA Court 10december 2004, Reidar Rasmussen, Jan Rossavik, and Johan 
Käldman v Total E&P Norge AS, v/styrets formann, punten 53 en 55. 
94 Advisory opinion of the EFTA Court 10december 2004, Reidar Rasmussen, Jan Rossavik, and Johan 
Käldman v Total E&P Norge AS, v/styrets formann, punt 56. 
95 Zie bijvoorbeeld: Arbh. Gent 25 maart 2005, Soc. Kron. 2005, 323. 
96 Arbh. Brussel 11 juni 2004, Soc. Kron. 2005, 318. 
97 Zie voor een uitgebreide bespreking: 97 C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du 
travail, Brussel, Larcier, 2003, 40-46. 
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eenzijdige en substantiële wijziging van zijn arbeidsovereenkomst98. Dit laatste op voorwaarde dat de 

arbeidsovereenkomst, met de werkgever niet inuitu personae is gesloten en de werknemer dezelfde 

arbeidsvoorwaarden behoudt.  

Wat de gevolgen zijn bij een weigering van de werknemer zonder dat deze duidelijk en 

ondubbelzinnig zijn ontslag geeft, is echter heel wat minder duidelijk. 

B. 1. Werkweigering na de overdracht 

54. Een eerste hypothese is het geval waarbij de werknemer overgaat naar de overnemer, maar na zijn 

overgang weigert zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren. Men zou zich in deze situatie kunnen 

beroepen op impliciet ontslag in hoofde van de werknemer. Deze weigering, die overigens kan blijken 

uit de omstandigheden van de zaak99, kan moeilijk anders geïnterpreteerd worden als de uiting van de 

wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen100. WANTIEZ is het met deze laatste stelling niet 

eens101. De auteur baseert zich op vaste rechtspraak die stelt dat een enkele contractuele wanprestatie 

op zich niet leidt tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst102. Daarenboven stelt hij dat de 

weigering van de overdracht door de werknemer, geen eenzijdige wijziging inhoudt van zijn 

arbeidsvoorwaarden, maar een loutere foutieve uitvoering ervan. 

55. Het is duidelijk dat wederom geval per geval in concreto zal moeten worden beoordeeld. Om 

voorgaande juridische onzekerheid te vermijden, kan het bijgevolg aan te raden zijn als overnemer 

zich desgevallend te beroepen op andere juridische gronden. Een eerste optie is het inroepen van een 

ontslag wegens dringende redenen omwille van werkweigering. Toch is dit ook niet zonder risico. De 

kans bestaat immers dat bij de overdracht van onderneming de arbeidsvoorwaarden of –

omstandigheden in die mate gewijzigd zijn, waardoor een werkweigering door de werknemer gegrond 

wordt. Deze laatste zal zich in dat geval zélf kunnen beroepen op de figuur van impliciet ontslag in 

hoofde van de werkgever.  

56. Een tweede optie voor de overdrager in geval van werkweigering, is de ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst te vragen op basis van artikel 1184 BW Dit betekent dat gedurende de 

gerechtelijke procedure in dat geval geen loon zal moeten worden betaald103. 

                                                      
98 Arbh. Antwerpen 23 februari 1989, J.T.T. 1989, 236. Arbrb. Luik 10 januari 1990. 
99 Arbh. Brussel 1 juni 1979, J.T.T. 1980, 143. 
100 Op voorwaarde dat de partijen de gevolgen van de weigering niet al overeengekomen waren. Zie in dit 
verband: N. THOELEN, Conventionele overdracht van onderneming/: Richtlijn 2001/23/EG en CAO 32 nr. bis, 
Gent, Larcier, 2007, VI, 44. 
101 C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 93-94. 
102 Cass. 7 maart 1994, Pas. 1994, 233; Cass. 4 februari 1991, Pas. 1991, 109; Cass. 5 januari 1977, Arr. Cass. 
1977. 487. 
103 C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 94. 
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57. Voor de volledigheid dient men er nog aan te herinneren dat in dit kader een uitdrukkelijk 

ontbindend beding wegens wanprestatie, in casu werkweigering, niet mogelijk zou zijn. Juridisch 

komt dit immers overeen met de figuur van ontslag wegens dringende reden, waardoor moet voldaan 

zijn aan de vorm- en inhoudsvereisten van deze figuur. 

B. 2. Werkweigering voor de overdracht 

58. Een tweede hypothese bestaat erin dat een werknemer nog voor de overgang te kennen geeft zijn 

overdracht te weigeren. Op het eerste zicht lijkt deze situatie verwarrend gezien de overdracht zélf nog 

niet heeft plaatsgevonden en dus principieel de beschermingsregeling van artikel 3, lid 1 van de 

richtlijn nog niet van toepassing is. Toch hoeft deze situatie geen aanleiding te geven tot nieuwe 

problemen. Hoewel het Hof zich in het arrest Katsikas niet uitdrukkelijk heeft uitgesproken over het 

tijdstip waarop de werknemer zich kan verzetten tegen zijn overdracht, lijkt dit ook te kunnen nog 

voor de overgang heeft plaatsgevonden. Zowel in het arrest Kastikas als in de arresten Merckx en 

Neuhuys, gaat het Hof telkens uit van het recht op vrije beroepskeuze104. Bijgevolg kan men stellen dat 

er ook een mogelijkheid tot weigeren is, nog voor het tijdstip van de overgang, zoniet zou aan dit recht 

afbreuk worden gedaan. Een dergelijke weigering zal dus ongetwijfeld ervoor zorgen dat de 

arbeidsovereenkomst niet van rechtswege zal overgaan. De positie die de overdrager zal kunnen 

aannemen ten aanzien van een weigerende werknemer, zal bijgevolg gelijkaardig zijn als die bij een 

weigering nà de overdracht. 

C. Overeenkomst tussen overdrager en werknemer om niet overgedragen te worden 

59. Een laatste aspect handelt over de vraag of met instemming van de werknemer kan 

overeengekomen worden dat de werknemer, die normaal gezien zou worden overgedragen, in dienst 

blijft van de overdrager. Wat België betreft, kwam dit punt voor het eerst ter sprake in een arrest van 

het Arbeidshof te Luik van 5 mei 1999105. Het arbeidshof oordeelde dat: “het de partijen bij een 

overeenkomst niet verboden is overeen te komen dat de werknemers die normaal worden 

overgedragen in dienst zullen blijven van de vervreemder, mits zij daarmee instemmen.”  

60. Deze laatste stelling is niet evident als men ze plaatst tegenover de principes die hierboven werden 

besproken. Enerzijds is er de rechtspraak uit de arresten d’Urso en Rotsart de Hertaing waarin 

duidelijk gesteld wordt dat arbeidsovereenkomsten bij een overdracht van rechtswege van de 

vervreemder op de verkrijger overgaan106. Anderzijds dient men rekening te houden met het feit dat 

artikel 7 CAO 32bis van openbare orde, dan wel dwingend van aard is107.  

                                                      
104 HvJ. 7 maart 1996, Merckx en Neuhuys, Jur. 1996, I-01253. 
105 Arbh. Luik 5 mei 1999, Soc. Kron., 2001, 29, noot L. PELTZER en E. PLASSCHAERT. 
106Cf. randnr. 33 en 35. 
107Cf. randnr. 42. 
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61. In de veronderstelling dat artikel 7 louter dwingend is, zal een andersluidende overeenkomst leiden 

tot relatieve nietigheid van deze overeenkomst. Theoretisch zal een werknemer zich bijgevolg tot aan 

het moment van de overdracht, zich op deze nietigheid kunnen beroepen. Dit laatste lijkt echter weinig 

waarschijnlijk gezien een overeenkomst tussen werknemer en overdrager er toch op wijst dat een 

werknemer effectief van plan is te blijven werken voor de overdrager. Dekking van de nietigheid zal 

dan blijken uit het feit dat de werknemer tot enige tijd na de overdracht blijft verder werken voor de 

vervreemder. 

62. Problematischer is de hypothese als zou artikel 7 CAO 32bis van openbare orde zijn. In een 

dergelijk geval zou een andersluidende overeenkomst leiden tot absolute nietigheid, die ambtshalve 

dient opgeworpen te worden door een rechter. 

63. Om deze problemen op te vangen, kan men twee kanten uit. Een eerste denkrichting kan zijn dat 

artikel 7 CAO 32bis niet van openbare orde is en ophoudt werking te hebben van zodra er aan de 

werknemers of werknemersvertegenwoordiging kennis is gegeven van de overdracht. Indien men deze 

stelling aanvaard, zouden werknemer, overdrager en overnemer al voor de overdracht kunnen 

overeenkomen dat de werknemer in dienst blijft van de cedent108. In een arrest van het Arbeidshof te 

Luik wordt deze stelling gevolgd109. In dit arrest bevestigt het Arbeidshof uitdrukkelijk dat de 

werknemer kan afzien van het voordeel van de beschermingsbepalingen zodra hij werd ingelicht. 

Vanaf dan kan hij zijn beslissing immers met kennis van zaken nemen. Voorwaarde is wel dat de 

weigering niet aangetast is door bedrieglijke kunstgrepen of andere wilsgebreken en moet voortvloeien 

uit een beslissing die de werknemer vrij heeft genomen. De afstand kan hierbij niet worden vermoed 

en moet duidelijk blijken uit een gestelde handeling. 

64. Een tweede stelling is gebaseerd op de tweedeling die het Hof van Justitie maakt in de reeds 

genoemde arresten Katsikas en Danmols Inventar. Op basis van deze arresten wordt geargumenteerd 

dat de toepassing van het beschermingsregime ex artikel 3, lid 1 van de richtlijn afhankelijk is van de 

al dan niet (stilzwijgende) aanvaarding door de werknemer van zijn overdracht110.Volgens het Hof is 

de beschermingsregeling van de richtlijn niet nodig indien de werknemer zelf beslist niet over te gaan 

naar de overnemer. Bijgevolg is de regeling van artikel 3, lid 1 zonder voorwerp, waardoor ze als 

dusdanig niet van toepassing is. Deze benadering, die inhoudt dat de overdracht van overeenkomst in 

                                                      
108 Zie L. PELTZER en E. PLASSCHAERT, “Automaticité du transfert conventionnel d’entreprise, ordre public et 
renonciation”, noot onder Arbh. Luik 5 mei 1999, Soc. Kron. 2001, 32. 
109 Arbeidsh. Luik 3 juni 2004. 
110 Zie L. PELTZER en E. PLASSCHAERT, “Automaticité du transfert conventionnel d’entreprise, ordre public et 
renonciation”, noot onder Arbh. Luik 5 mei 1999, Soc. Kron. 2001, 33. 
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twee fases verloopt, wordt overigens ook naar voor geschoven door andere auteurs en komt ook ter 

sprake in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid van overdrager en overnemer111.  

  

                                                      
111 M. DE VOS, “Overdracht van onderneming krachtens overeenkomst en delegatie: twee onderscheiden 
rechtsfiguren?”, J.T.T. 1996, p. 181-182. 
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Hoofdstuk 2 

Automatische overgang rechten en plichten 

 

AFDELING 1: OVERGANG INDIVIDUELE RECHTEN 

§ 1 Algemeen 

65. Zoals al vermeld in de inleiding, heeft de richtlijn als doelstelling: “het behoud verzekeren van de 

rechten van de werknemers ingeval van wijziging van de werkgever door hen toe te laten in dienst te 

blijven van de verkrijger tegen dezelfde voorwaarden als degene die werden overeengekomen met de 

vervreemders”112. Uit artikel 3, lid 1 van de richtlijn, respectievelijk artikel 7 CAO 32 bis, vloeit 

bijgevolg voort dat naast de arbeidsovereenkomst als zodanig, ook haar inhoud en modaliteiten 

worden overgedragen113. Deze modaliteiten hebben zowel betrekking op het loon, als op andere 

individuele of collectieve arbeidsvoorwaarden. De verschillende arbeidsvoorwaarden gaan echter 

gepaard met de toepassing van andere regelgeving uit het sociaal recht, zodat de strikte toepassing van 

CAO 32bis aanleiding kan geven tot onzekerheid. De bedoeling van dit hoofdstuk is dan ook een 

overzicht te bieden van de rechten en plichten die overgedragen worden. 

§ 2 Overzicht 

A. Proefbeding 

66. Artikel 48 en artikel 67, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet bepalen dat een proefbeding voor 

respectievelijk arbeiders en bedienden uiterlijk moet worden vastgesteld op het tijdstip waarop de 

werknemer in dienst treedt114. Het is dus voor de overnemer en werknemer in principe niet mogelijk 

een nieuw proefbeding overeen te komen gezien het moment van de indiensttreding zich situeert voor 

het moment van de overdracht. Dit wordt bevestigd in de rechtspraak115. 

67. Met betrekking tot het moment van indiensttreding moet evenwel gewezen worden op een arrest 

van het Hof van Cassatie van 6 december 1993116. Het Hof van Casstie stelt in dit verband het 

volgende: “Il ne ressort pas de ce texte117 que lorsque l’employeur et le travailleur mettent fin de 

commun accord à un contrat existant et qu’ils concluent un nouveau contrat de travail, ce nouveau 

contrat de travail ne peut en aucun cas prévoir une clause d’essai”. In casu ging het over een lid van 

                                                      
112 Zie bijvoorbeeld arrest Danmols inventar , punt 15 en arrest Ny Molle kro, punt 14. 
113 G. GUERY en VAN S. RAEPENBUSCH, Restructuration d’entreprises en Europe: dimension sociale, Brussel, 
De Boeck Université, 1999, 212. 
114 Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst, BS 22 augustus 1978. 
115 Arbh. Antwerpen 18 oktober 2000, Soc. Kron. 2001, 460; Arbh. Luik 11 december 2000, J.T.T. 2001, 51; 
Arbh. Luik 8 december 1986, J.T.T. 1987, 54; Arbrb. Luik 29 april 1991, J.T.T. 1991, 335. 
116 Cass. 6 december 1993, Pas. 1993, 1027; Zie in dit verband: C. WANTIEZ, “Les conventions sur préavis dans 
l’article 82, § 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail”, J.T.T. 2001, 22-23. 
117 Artikel 67, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet. 
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het cabinepersoneel van een vliegtuigmaatschappij waarvan de arbeidsovereenkomst in onderling 

overleg werd beëindigd, om meteen daarna een nieuwe overeenkomst te sluiten met andere 

modaliteiten en een nieuw proefbeding. Hoewel er dus geen sprake was van een nieuwe 

indiensttreding in de louter materiële zin van het woord, is het Hof van mening dat dit laatste niet 

volstaat om te besluiten tot de nietigheid van het proefbeding. Rekening houdend met de feiten kan uit 

deze rechtspraak van het Hof dus afgeleid worden dat naast het sluiten van een nieuwe overeenkomst, 

er eveneens vereist is dat er sprake is van een wijziging van de arbeidsvoorwaarden opdat er sprake 

zou kunnen zijn van een nieuwe indiensttreding118. Los van het kader van een overdracht van 

onderneming is het dus mogelijk dat een nieuw proefbeding wordt overeengekomen op voorwaarde 

dat de werknemer een voldoende aanpassing van zijn arbeidsvoorwaarden aanvaardt, zoals het 

uitoefenen van een andere functie119. 

68. In het geval van een overdracht van onderneming is bovenstaand principe misschien minder 

evident. Men kan immers argumenteren dat een aanvaarding door de werknemer van andere 

arbeidsvoorwaarden, waardoor er een sprake is van een nieuwe indiensttreding, in strijd is met CAO 

32bis. Enerzijds omwille van het principe van de automatische overgang van rechten en plichten ex 

artikel 7 CAO 32bis, anderzijds omwille van het dwingende karakter in het voordeel van de 

werknemer120.Toch lijkt voornoemde mogelijkheid stand te houden in het geval van een overdracht. 

De stelling van het Hof van Cassatie met betrekking tot het moment van de indiensttreding, vindt 

immers zijn grond in de figuur van de schuldvernieuwing ex artikel 1271 BW. Gezien bepalingen uit 

het Burgerlijk Wetboek hiërarchisch gezien hoger staan dan de bepalingen uit CAO’s121, lijkt het dan 

ook mogelijk dat overnemer en werknemer een nieuwe overeenkomst sluiten met betrekking tot de 

proeftijd. 

B. Opzeggingstermijn 

69. Het principe van de automatische overgang van rechten en plichten zorgt ervoor dat een tussen de 

overdrager en werknemer overeengekomen opzeggingstermijn van rechtswege overgedragen wordt. 

Dit houdt bijvoorbeeld in dat wanneer een ontslag is gegeven, de opzeggingstermijn geacht wordt door 

te lopen na het tijdstip van de overdracht. Er komt immers door het loutere feit van de overdracht, 

geen nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand. 

70. Verder dient men rekening te houden met artikel 82, § 5 Arbeidsovereenkomstenwet. Deze 

bepaling houdt in dat voor de hoogste categorie van bedienden een opzeggingstermijn uiterlijk op het 

moment van de indiensttreding moet worden vastgesteld. In een vonnis van de arbeidsrechtbank te 

                                                      
118 Voor de juridische basis hiervan verwijst WANTIEZ naar de figuur van de schuldvernieuwing ex artikel 1271 
BW; Zie ook Cass. 28 mei 1979, Pas., 1979, 1116. 
119 Arbh. Brussel 12 november 1990, J.T.T. 1991, 260; Arbrb. Brussel 5 maart 1990, J.J.T.B. 1990, 210. 
120 Cf. randnr. 42. 
121 Artikel 51 CAO-wet. 
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Antwerpen wordt gesteld dat de overnemer die een einde wenst te maken aan de arbeidsovereenkomst, 

deze overeenkomst kan inroepen of deze zal moeten respecteren122. De arbeidsrechter leidt hierbij uit 

artikel 7 CAO 32bis af dat een overeenkomst over een opzeggingstermijn, gesloten met toepassing van 

artikel 82, § 5 Arbeidsovereenkomstenwet, kan ingeroepen worden door de overnemer. Hij wordt 

immers de titularis van de rechten en plichten van de overdrager.  

71. Nog belangrijker is dat artikel 82, § 5 Arbeidsovereenkomstenwet betekent dat de overnemer en 

werknemer geen nieuwe overeenkomst met betrekking tot de opzeggingstermijn kunnen sluiten. Zoals 

al gezegd, kan dit uiterlijk op het moment van de indiensttreding. Naar analogie kan men verwijzen 

naar de heersende rechtspraak met betrekking tot artikel 67, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet123.Voor 

wat betreft de opzeggingstermijn wordt deze stelling in de rechtspraak gedeeld124. 

C. Niet-concurrentiebeding 

72. Door de automatische overgang van rechten en plichten, wordt ook een in de arbeidsovereenkomst 

opgenomen niet-concurrentiebeding overgedragen. Wat niet-concurrentiebedingen betreft doen er zich 

twee problemen voor. Een eerste probleem stelt zich voor met betrekking tot de geldigheid van het 

beding. Artikel 65, § 2, lid 5, 2° Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt immers dat: “het niet-

concurrentiebeding geografisch moet worden beperkt tot de plaatsen waar de werkman125 de 

werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen, gelet op de aard van de onderneming en haar 

actieradius”. Verder wordt bepaald dat deze geografische beperking niet verder mag reiken dan het 

Belgische grondgebied. Het is niet ondenkbaar dat een werknemer wordt overgedragen naar een 

onderneming met een ander werkingsveld. Zo kan een werknemer van wie het niet-concurrentiebeding 

betrekking heeft op België, worden geoutsourcet naar een onderneming die zich enkel richt tot de 

Vlaamse afzetmarkt. In dit geval verliest het niet-concurrentiebeding haar geldigheid. 

73. Hoewel niet in rechtstreeks verband met het Belgische criterium van de geografische beperking, is 

het in dit kader ook eens interessant te verwijzen naar de Britse zaak Morris Angel & Son Limited v. 

Hollande126127. In deze zaak was de arbeidsovereenkomst van een werknemer voorwerp geweest van 

een overdracht van onderneming. Net na de overdracht werd de werknemer echter ontslagen, waarbij 

de overnemer zich wilde beroepen op het niet-concurrentiebeding, opgenomen in de overgedragen 

arbeidsovereenkomst van de werknemer. In het beding waren als gevolg van de overdracht, 

                                                      
122 Arbrb. Antwerpen 4 april 2007, onuitgegeven. 
123 Zie in dit verband: C. WANTIEZ, “Les conventions sur préavis dans l’article 82, § 5 de la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail”, J.T.T. 2001, 22-23. 
124 Arbh. Luik 16 oktober 2003, J.T.T. 2004, 263; Arbh. Antwerpen 28 maart 2002, RW 2003/2004, 1226; Arbrb. 
Brussel 2005; Brussel, 15 januari 1998, J.T.T. 1998, 387. 
125 Ex artikel 86, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet gelden de bepalingen van artikel 65 
Arbeidsovereenkomstenwet ook voor bedienden. 
126 (1993) IRLR 169, CA. 
127 Zie in dit verband : E. C. WYNN, Blackstone’s guide to the new transfer of undertakings legislations, Oxford, 
Oxford University Press, 2006, 86-87. 
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verwijzingen naar de overdrager, vervangen door verwijzingen naar de overnemer. Het beding, dat 

voorts onveranderd bleef, stelde dat het de werknemer verboden was zaken te doen met cliënteel 

waarmee de overnemer in het voorbije jaar zaken had gedaan. Gezien echter de werknemer het 

voorbije jaar tewerkgesteld was bij de overdrager, viel strikt gezien niemand binnen het kader van het 

niet-concurrentiebeding.  

74. De Britse Court of Appeal besliste in deze zaak dat een functionele benadering de voorkeur 

verdient. Een dergelijk niet-concurrentiebeding moet zo worden opgevat dat het verwijst naar cliënteel 

verbonden aan de onderneming of activiteit128, eerder dan naar de overdrager of ondernemer als 

dusdanig. 

75. Een tweede probleem stelt zich ten aanzien van de zogenaamde afwijkende niet-

concurrentiebedingen. Ex artikel 86, § 1 Arbeidsovereenkomstenwet is de mogelijkheid om bij 

bepaalde ondernemingen af te wijken van de vereisten gesteld in artikel 65, § 2, vijfde lid, 2° en 3° 

alsook die van § 2, lid 9. (geografische beperking, maximale duurtijd en de gevallen waarin het beding 

uitwerking heeft). De ondernemingen waarop deze regeling van toepassing is dienen ex artikel 86, § 1, 

tweede lid: “een internationaal activiteitsveld te hebben of belangrijke economische, technische of 

financiële belangen hebben op internationale markten en/of over eigen dienst voor onderzoek 

beschikken”.Volgens de Commissie van Goede diensten129 gaat het voornamelijk om ondernemingen 

met internationale commerciële diensten of ondernemingen die commerciële vertegenwoordiging in 

het buitenland hebben. Daarenboven kunnen ook ondernemingen die aan bouw en installatie doen van 

machines in het buitenland onder deze noemer vallen. Het is echter wel vereist dat deze 

ondernemingen deze activiteiten ook effectief uitvoeren. Het is niet voldoende dat deze mogelijkheid 

louter wordt beschreven in hun statuten130. Als bijgevolg door een overdracht van onderneming een 

werknemer wordt overgedragen naar een onderneming die niet aan deze vereisten voldoet, is een 

dergelijk afwijkend niet-concurrentiebeding nietig. 

D. Anciënniteit 

76. Voor wat het Belgische arbeidsrecht betreft, speelt de anciënniteit van een werknemer op vele 

vlakken een rol. Zo dient de anciënniteit om de opzeggingstermijn te bepalen op het einde van de 

arbeidsovereenkomst, maar is zij ook van belang bij het bepalen van extralegale vakantiedagen 

                                                      
128 De Court of Appeal gebruikt hiervoor de term ‘Undertaking’. 
129 Opgericht bij CAO nr. 1, 12 februari 1970 betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging aan de wet 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd door CAO nr. 1 bis, 21 december 1978 tot aanpassing van 
CAO nr. 1, algemeen verbindend verklaard bij KB, 6 maart 1979, BS 7 april 1979, op zijn beurt gewijzigd door 
CAO nr. 1 ter, 28 februari 1980, algemeen verbindend verklaard bij KB, 10 juni 1980, BS 10 juni 1980. Deze 
commissie is bevoegd adviezen te geven over de overeenstemming van de afwijkingsbedingen in de 
arbeidsovereenkomst van sommige bedienden en van bovenstaande collectieve arbeidsovereenkomsten. 
130 M. MILDE en L. VANAVERBEKE, «Les clauses de non-concurrence soumises à la loi du 3 juillet 1978 », Ors. 
1993, 150. 
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(anciënniteitsverlof) en het loon (anciënniteitsbarema). Ten slotte speelt anciënniteit ook een rol voor 

wat betreft sectorale werkzekerheidsregelingen131.  

77. Dat de aan de anciënniteit verbonden rechten ex artikel 3, lid van de richtlijn en artikel 7 CAO 

32bis worden overgedragen, wordt door het Hof van Justitie bevestigd in het arrest Collino132. Volgens 

de feiten in dit arrest ging het over twee Italiaanse werknemers die overgedragen waren van een 

Italiaanse overheidsdienst belast met het beheer van de telecommunicatie naar een andere 

vennootschap. Naast de algemene omzetting van de richtlijn inzake overdracht van onderneming via 

het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, bevatte het Italiaanse recht nog een andere bepaling die stelde dat 

het aan de sociale partners toekwam om via collectieve onderhandelingen de werknemers van de 

nieuwe vennootschap te verzekeren van “een financiële behandeling die over het geheel genomen niet 

minder gunstig is”. Beide werknemers vochten voor de Italiaanse bodemrechter de collectieve 

arbeidsovereenkomst aan die gesloten was op basis van voornoemde bepaling. Deze collectieve 

arbeidsovereenkomst voorzag immers in een systeem van salarisverhoging waarbij in casu voor de 

werknemers geen rekening werd gehouden met de anciënniteit daterend van voor de overdracht, 

waardoor beiden meenden financieel nadeel te hebben geleden.  

78. Het Hof van Justitie stelt in dit arrest dat: “Artikel 3, lid 1 eerste alinea van de richtlijn aldus moet 

worden uitgelegd, dat de verkrijger bij de berekening van de financiële rechten die bij hem aan de 

anciënniteit van de werknemers worden verbonden, zoals een vergoeding bij beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst of salarisverhogingen, alle jaren moet meetellen die het overgegane personeel 

zowel in dienst bij hemzelf als bij de vervreemder heeft vervuld, voor zover deze verplichting 

voortvloeide uit de arbeidsverhouding van dit personeel met de vervreemder en overeenkomstig de in 

het kader van die verhouding overeengekomen voorwaarden”133.  

79. Evenwel kunnen enkele nuanceringen worden gemaakt. In de eerste plaats dient men te verwijzen 

naar de conclusie van advocaat-generaal ALBERS, voorafgaand aan het arrest Collino134. Deze stelt 

dat de anciënniteit die de overgegane werknemers hebben opgebouwd, op zich geen recht is dat zij bij 

hun nieuwe werkgever geldend kunnen maken. Dit geldt evenzeer voor wat betreft onze nationale 

regeling ex artikel 7 CAO 32bis. De overgang als dusdanig geeft aan de anciënniteit geen bijzondere 

kwalificatie die ze voordien niet had. THOELEN haalt in casu het voorbeeld aan van bepaalde 

sectoren waar aan de anciënniteit bepaalde rechten worden verbonden. Dit kan bijvoorbeeld een 

premie zijn bij het bereiken van een bepaald aantal jaren anciënniteit135. Wanneer er nu bij een 

                                                      
131 Arbh. Antwerpen 7 december 2005, Soc. Kron. 2006, 332. In casu over de werkzekerheidsregeling in het 
verzekeringswezen. 
132 HvJ 14 september 2000, Collino, Jur. 2000, I-6659. 
133 Arrest Collino, punt 53. 
134 Conclusie voorafgaand aan het arrest Collino, Jur. 2000, 4105, punt 91. 
135 In dit verband: N. THOELEN, Conventionele overdracht van onderneming: Richtlijn 2001/23/EG en CAO 32 
nr. bis., Gent, Larcier, 2007, VI, 48. 
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overdracht een wijziging plaatsvindt van een paritair comité, waar een dergelijke regeling niet geldt, 

naar een paritair comité waar dit wel het geval is, heeft de overdracht niet als gevolg dat men dient 

rekening te houden met de opgebouwde anciënniteit bij de vervreemder. Ten tweede dient nog worden 

opgemerkt dat in het arrest Collino, het Hof ook hier verwijst naar de nuancering die ze eerder al 

maakte in het arrest Daddy Dance Hall136. 

80. Ten slotte kan voor wat betreft de anciënniteit als berekeningsbasis voor de opzeggingstermijn, 

verwezen worden naar het begrip zelfde werkgever ex artikel 59 en artikel 82 

Arbeidsovereenkomstenwet. Om deze opzeggingstermijn voor respectievelijk arbeiders en bedienden 

te berekenen, dient volgens deze artikelen rekening gehouden te worden met het aantal jaren in dienst 

van dezelfde werkgever. Algemeen aanvaardt men dat het begrip werkgever en onderneming in dit 

kader dezelfde betekenis hebben137. Deze begrippen hebben betrekking op de economische exploitatie-

eenheid die de onderneming is, zonder dat acht moet worden geslagen op de juridische vorm of het 

bestuur en eventuele wijzigingen ervan138. Ook bij een loutere evolutie of wijziging van de concrete 

economische doelstellingen is er evenmin sprake van een wijziging van werkgever139. Het begrip 

zelfde werkgever wordt dus ruim geïnterpreteerd. In het geval van een overdracht zal meestal dus ook 

voldaan zijn aan de notie zelfde werkgever waardoor de werknemer zich louter zal kunnen beroepen 

op de regelen van CAO 32bis, waardoor de regeling in de arbeidsovereenkomstenwet als het ware 

overbodig wordt.  

E Voordelen toegekend door derden 

81. Binnen het kader van een overdracht van onderneming stelt zich ook de vraag of voordelen 

toegekend door een derde worden overgedragen naar de overnemer. Het Hof van Cassatie verschafte 

hierover duidelijkheid in een arrest van 9 januari 2006140. Door een zusteronderneming van de 

werkgever werd aan een werkneemster een hypothecaire lening toegekend met een voordelige 

rentevoet van 5,5 procent. Indien de arbeidsovereenkomst van de werkneemster een einde zou nemen, 

zou volgens de leningsakte de rentevoet verhoogd worden tot acht procent. 

Het Hof van Beroep oordeelde aanvankelijk dat de voordelige rentevoet niet alleen moest aanzien 

worden als een voordeel verworven krachtens de overeenkomst, maar eveneens als een voordeel dat 

gaandeweg de overeenkomst verworven werd als tegenprestatie voor de geleverde arbeid. Het 

geldelijk voordeel dat samenhangt met deze gunstige rentevoet moest bijgevolg aanzien worden als 

een verplichting die ingevolge artikel 7 CAO 32bis was overgegaan naar de overnemer. 

                                                      
136 Zie randnr. 47. 
137 A. WITTERS, “Anciënniteit en het einde van de arbeidsovereenkomst”, Or. 2000, 89. 
138 Cass. 9 maart 1992, RW 1992-1993, 291; Cass. 15 april 1985, J.T.T. 1985, 356; Cass. 18 december 1959, Arr. 
Cass. 1960, 354. 
139 Arbrb. Brussel 28 mei 1978, J.T.T. 1979, 127; Arbrb. Luik 26 september 1970, Jur. Liège 1980, 63. 
140 Cass. 9 januari 2006, J.T.T. 2006, 181. 
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Het Hof van Cassatie verwerpt deze redenering. Het Hof verwees hierbij naar artikel 20, 3° 

Arbeidsovereenkomstenwet dat stelt dat de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen 

om loon te betalen, op de werkgever rusten. Het aan de werkneemster verschuldigde voordeel werd 

echter toegekend door een derde, namelijk de zusteronderneming, en niet de werkgever. Bijgevolg 

vormt het toegekende voordeel geen loonsbestanddeel dat een verplichting uitmaakt in de zin van 

artikel 7 CAO 32bis.  

F. Winstparticipatie 

F. 1. Algemeen 

82. Een ander discussiepunt kan zich voordoen bij het bestaan van verschillende systemen van 

winstparticipatie voor werknemers binnen de onderneming. In de praktijk komt het immers vaak voor 

dat zowel de overdrager als overnemer voorzien in een bepaalde vorm van winstparticipatie, hetzij in 

de winst, hetzij in het kapitaal van de onderneming. Hierbij is het echter mogelijk dat de verschillende 

modaliteiten van beide systemen grondig van elkaar verschillen. Bijgevolg zal het vaak niet eenvoudig 

zijn het systeem van winstparticipatie van de overgedragen werknemers als zodanig in dezelfde vorm 

toe te passen bij de overnemer. 

83. In België is de regeling rond winstparticipatie terug te vinden in de wet van 22 mei 2001 op de 

werknemersparticipatie141. Een dergelijk systeem binnen de onderneming moet worden verwezenlijkt 

door de invoering van een participatieplan dat kan voorzien in twee vormen van 

werknemersparticpatie142. Voorziet men in een deelname in de winst, dan zal desgevallend aan de 

werknemers een deel van de winst worden toekend in geld. Bij een deelname in het kapitaal 

daarentegen, wordt het bedrag van de eventuele winst van het boekjaar onder de vorm van aandelen of 

deelbewijzen met stemrecht toegekend aan de werknemers. Dit participatieplan dient in beginsel de 

mogelijkheid te geven aan alle werknemers om hieraan deel te nemen143. 

Naargelang er daarnaast al dan niet sprake is van een vakbondsafvaardiging, zal de invoering van dit 

participatieplan respectievelijk moeten gebeuren via een collectieve arbeidsovereenkomst, dan wel via 

een zogenaamde toetredingsakte144.  

                                                      
141 Wet 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in de winst en het kapitaal van vennootschappen, BS 
9 juni 2001. Hierna afgekort als “WWP”. Voor een uitgebreide bespreking zie: P. CARLIER, O. CARRON,  F. 
CLEEREN, I. THEUNIS, “Werknemersparticipatie: de Wet van 22 mei 2001”, Personeelszaken deel 1: 2001, afl. 
11, 27-34, deel 2: 2002, afl. 1, 35-44.  
142 Artikel 2, § 7 WWP. 
143 Artikel 5, § 1 WWP. Het plan kan echter in een anciënniteit van maximum 1 jaar voorzien als voorwaarde 
voor deelneming. (artikel 5, § 2 WWP). 
144 Artikel 3, § 2 en 4 WWP. Het feit dat desgevallend een CAO vereist is voor de invoering van het 
participatieschema, zal leiden tot de toepassing van artikel 3, § 3 richtlijn 2001/23 en de artikelen 20 en 23 CAO-
wet. Cf. infra. 
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Gezien er nog geen Belgische rechtspraak voorhanden is die duidelijk stelt wat het lot is van een 

dergelijk participatieplan bij een overdracht van onderneming, dient men terug te vallen op 

voorbeelden uit andere lidstaten. 

F. 2. MITIE Management Service Ltd v French 

84. Een eerste zaak die men kan aanhalen, is de Britse zaak MITIE Management Service Ltd v 

French145 van 29 mei 2002 voor de Londense Employment Appeal Tribunal146. In deze zaak ging om 

een overdracht van onderneming waarbij enkele werknemers van supermarktketen Sainsburys werden 

overgedragen naar een andere onderneming. Bij de overdrager genoten de werknemers van een 

participatiestelsel waarbij aan de werknemers jaarlijks in overeenstemming met de voorwaarden uit 

het participatieplan, hetzij een bedrag in geld, hetzij Sainsbury aandelen werden uitgekeerd. Het 

participatieplan bij de verkrijger verschilde daarentegen van dat van Sainsburys. Het participatieplan 

voorzag immers louter in de uitkering van een jaarlijkse cash-component en was tegelijk gekoppeld 

aan de prestaties van de werknemers. De overgedragen werknemers meenden dan ook dat het 

participatieplan in zijn oorspronkelijke vorm diende te worden overgedragen naar de onderneming van 

de verkrijger. 

De EAT oordeelt dat gezien de verkrijger geen controle heeft over het participatieplan van de 

overdrager, het onmogelijk is voor de verkrijger deze voordelen als zodanig aan de overgedragen 

werknemers te garanderen. Bovendien stelt de EAT dat het principe van het behoud van individuele 

rechten en plichten in casu zo moet worden verstaan dat het recht geeft op een participatieplan dat van 

een “substantial equivalence” is ten aanzien van het plan bij de verveemder. 

De EAT volgt op die manier de redenering van de verkrijger, die argumenteerde dat het principe van 

het behoud van individuele rechten en plichten geen aanleiding kan geven tot absurditeiten en 

ongelijkheden waardoor in casu het toekennen van gelijkaardige voordelen volstond. 

F. 3. ING-Astron 

85. Een ander belangrijk voorbeeld uit de praktijk is de Nederlandse ING-Astron zaak. In deze zaak 

ging het om een 700-tal werknemers die op 1 april 2007 werden overgedragen van ING naar Astron. 

Na overleg tussen de vervreemder, de verkrijger en de vakbondsafvaardiging werd een zogenaamd 

employment protocol overeengekomen met als uitgangspunt dat het pakket arbeidsvoorwaarden bij 

Astron gelijkaardig zou zijn als dat bij ING. 211 van de 700 overgedragen werknemers gingen hier 

echter niet mee akkoord. De overgedragen werknemers waren van mening dat het gehele pakket 

arbeidsvoorwaarden in ongewijzigde vorm diende over te gaan en dat het niet volstond dat er na de 

                                                      
145 (2002) ICR 1395. 
146 Hierna genoemd « EAT ». 
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overdracht louter een gelijkaardig voordeel werd geboden. Zo ging het onder andere over een 

winstdelings-en optieregeling en kortingen op hypotheken en verzekeringen van ING.  

86. In een procedure in kort geding147 oordeelde de Nederlandse voorzieningenrechter dat het 

standpunt ,als zouden de arbeidsvoorwaarden letterlijk worden overgedragen, in zijn algemeenheid te 

ver ging. Volgens de rechter kunnen immers de omstandigheden van het geval met zich meebrengen 

dat een zo strikte toepassing van die regel niet kan worden aanvaard. “Zo kan met name de aard van 

de beide betrokken ondernemingen, of liever het verschil daartussen, zich tegen een dergelijke 

overgang van de arbeidsvoorwaarden verzetten”148. 

87. Vervolgens hebben de betrokken werknemers beroep ingesteld tegen dit kortgedingvonnis. Het 

Hof Den Bosch heeft zich over dit beroep uitgesproken in een arrest van 17 juli 2007149. Het Hof 

oordeelt in de eerste plaats dat uit de richtlijn voortvloeit dat in beginsel alle arbeidsvoorwaarden 

worden overgedragen en dat een wijziging hiervan niet louter zijn grond mag vinden in de overdracht 

van onderneming. 

Verder gaat het hof over tot een concrete beoordeling van de arbeidsvoorwaarden die niet als zodanig 

overgedragen worden. Wat betreft de winstdelingsregeling oordeelt het hof dat moeilijk aan te nemen 

valt dat deze niet kan worden overgenomen door Astron, gebaseerd op de resultaten van Astron zelf. 

Bijgevolg hebben de werknemers in beginsel ten aanzien van Astron een aanspraak op nakoming van 

deze arbeidsvoorwaarden in de zin van een vergelijkbare winstdelingsregeling bij Astron. Toch is het 

hof van mening dat er in casu onvoldoende grond aanwezig is om de vordering tot nakoming in dit 

kort geding toe te wijzen. De overgang heeft, wat dit punt betreft, verdere uitwerking nodig waardoor 

het hof zich in het kort geding hier nog niet kan over uitspreken150. 

Ten aanzien van de aandelenoptie-regeling, oordeelt het hof dan weer dat de werknemers na de 

overdracht geen aanspraak kunnen maken op de toekenning van ING-aandelen. Volgens het hof staat 

het onverkort vorderen van nakoming hier op gespannen voet met de verplichting van de werknemer 

zich als goed werknemer te gedragen. Bovendien wordt gesteld dat het niet aannemelijk is dat de 

invoering van een dergelijke regeling zou mogelijk zijn bij een besloten vennootschap zoals Astron151. 

F. 4. Evaluatie 

88. Het lijkt erop dat in de hierboven besproken voorbeelden een juiste toepassing wordt gemaakt van 

de principes uit de richtlijn. Hoewel een zogenaamde vergelijking van arbeidsvoorwaarden in beginsel 
                                                      
147 LJN: AZ9876,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Hertogenbosch, 154173 / KG ZA 07-69. 
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=ing+astron. 
148 Punt 4.5. 
149 LJN: BB0038, Gerechtshof 's-Hertogenbosch , KGC200700406. 
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=ing+astron 
150 Punt 4.5.3. 
151 Punt 4.5.4. 
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in strijd is met de hierboven besproken rechtspraak van het Hof van Justitie in het arrest Daddy Dance 

Hall152, lijkt dit laatste toch toegelaten rekening houdend met de minder strikte houding die Hof van 

Justitie aanneemt in recentere rechtspraak153. 

Wel moet erop worden gelet dat telkens in concreto wordt nagegaan, in welke mate een eventueel 

participatieplan, zij het in aangepaste vorm, niet kan worden overgedragen op de verkrijger. Alleen 

wanneer dit in het geheel niet mogelijk blijkt te zijn, zou het de verkrijger zijn toegestaan te voorzien 

in een alternatieve regeling of een zekere vorm van compensatie. In de ING-Astron zaak worden deze 

principes dan ook correct toegepast. 

§ 2 Aanpassing van de arbeidsvoorwaarden 

A. Grenzen van het ius variandi 

89. Zoals al vermeld, lijkt het Hof van Justitie recent een minder strikte houding aan te nemen met 

betrekking tot de aard van de richtlijn154. Een grond hiervoor is terug te vinden in het arrest Delahaye 

van het Hof van Justitie155. Mevrouw Delahaye was als werkneemster tewerkgesteld bij de 

Luxemburgse vzw Foprogest, die tot doel had de beroepssituatie van werkzoekenden en werklozen te 

verbeteren. Op 1 januari 2000 werd de vzw overgedragen aan de Luxemburgse overheid, waardoor 

mevrouw Delahaye onder de toepassing viel van overheidsbarema’s. De facto kwam dit voor 

mevrouw Delahaye neer op een loonsvermindering van 37 procent, wat volgens de eiseres in strijd 

was met de automatische overgang van rechten en plichten. 

90. In de eerste plaats verzet volgens het Hof de richtlijn zich er niet tegen dat een overheid bij een 

overgang van onderneming de beloning van werknemers vermindert ten einde aan een nationale 

regeling voor overheidspersoneel te voldoen. Hierbij moet echter zo veel mogelijk rekening worden 

gehouden met het doel van de richtlijn en desgevallend met de diensttijd van de betrokkene. Wel zal 

volgens het Hof bij een aanzienlijke wijziging van de beloning de arbeidsovereenkomst worden geacht 

verbroken te zijn door toedoen van de werkgever in de zin van artikel 4, lid2 van de richtlijn156.  

91. Opmerkelijk is dat het Hof in dit arrest niet langer de stelling overneemt dat de overgang als 

dusdanig nooit de grond voor de wijziging mag opleveren157. De overnemer kan dus gebruik maken 

van zijn ius variandi om eenzijdig bepaalde arbeidsvoorwaarden te wijzigen op voorwaarde dat deze 

                                                      
152 Zie HvJ 10 februari 1988, Daddy Dance Hall, Jur. 1988, 739. Zie randnr. 41. 
153 Cf. supra. HvJ 11 november 2004, Delahaye, Jur. 2004, I-10823. Cf. supra. Hoewel recenter, is het 
opmerkelijk dat in de ING-Astron zaak de rechter nog steeds stelt dat de overgang van van onderneming als 
zodanig niet de oorzaak mag zijn voor de wijziging van de arbeidsvoorwaarden, daar waar het Hof van Justitie in 
het arrest Delahaye deze voorwaarde niet meer lijkt te stellen. 
154 Zie randnr. 46. 
155 HvJ 11 november 2004, Delahaye, Jur. 2004, I-10823. 
156 Arrest Delahaye, punt 37. 
157 Arrest Daddy Dance Hall, punt 17. 
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wijziging niet substantieel is158. Is dit toch het geval, dan kan de werknemer zich beroepen op 

contractbreuk vanwege de overnemer ex artikel 4, lid 2 van de richtlijn en artikel 10 CAO 32 bis. Deze 

contractbreuk moet ingeroepen worden tegen de overnemer, aangezien de met de beëindiging 

gelijkgestelde daad gesteld wordt na de overgang159.  

92. Het feit dat het in de zaak Delahaye gaat om een overdracht naar een overheidsinstantie, hoeft 

geen probleem te vormen. Uitgaande van het feit dat de richtlijn beoogt de werknemers te beschermen, 

kan de uitspraak in deze zaak in beginsel volledig doorgetrokken worden naar gelijkaardige situaties 

die zich in de privésector afspelen160. De grond voor dit ius variandi ten slotte wordt in de rechtsleer 

eerder benaderd vanuit een maatschappelijk standpunt. Dit recht vloeit enerzijds voort uit de 

ondergeschikte positie van de werknemer ten aanzien van de overnemer en is anderzijds noodzakelijk 

om de belangen van de onderneming te vrijwaren161. Dit laatste geldt nog meer in periodes van 

economische moeilijkheden. 

B. Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden 

93. Na een overdracht van onderneming kan, om de goede werking van de onderneming te verzekeren, 

bij de overnemer de wens bestaan de arbeidsvoorwaarden tussen zowel de huidige als overgedragen 

werknemers te harmoniseren. Ten aanzien van de huidige werknemers kunnen de arbeidsvoorwaarden 

van de overgedragen werknemers immers gunstiger of slechter zijn. Zowel aanpassingen naar boven 

als naar beneden zijn echter niet steeds mogelijk. 

94. Hoewel zich in beginsel niets lijkt te verzetten tegen een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden 

naar boven, stellen zich in de praktijk twee problemen162. Een eerste probleem heeft betrekking op het 

systeem van loonmatiging zoals geregeld in de wet van 26 juli 1996163. Deze wet voorziet in een 

preventieve werking, gebaseerd op het voorafgaandelijk vastleggen voor de komende twee jaren, van 

een maximummarge voor de loonkostenontwikkeling. Het vastleggen van deze maximummarge wordt 

in beginsel overgelaten aan de sociale partners die hierover een interprofessioneel akkoord kunnen 

sluiten164. Wanneer de sociale partners niet tot een akkoord komen, bemiddelt de regering, waarna een 

                                                      
158 Hiermee gaat het Hof niet zover als advocaat-generaal LEGER die stelt dat iedere vermindering van het loon 
een substantiële wijziging uitmaakt waardoor de arbeidsovereenkomst moet worden geacht eenzijdig te zijn 
verbroken. 
159 Zie naar analogie: Arbh. Brussel 3 oktober 2008, RABG 2009/3, 177-188; Arbrb. Brussel 28 april 2006, J.T.T. 
2007, 14. In casu werd geoordeeld dat bij een ontslag gegeven na de overgang de overnemer dient aangesproken 
te worden voor wat betreft de ontslagvergoeding. 
160 P. VAN DEN BERGH, “Recente ontwikkelingen inzake overgang van onderneming”, Kijk Uit december 2004, 
15-16. 
161 P. CRAHAY, “Modification des conditions de travail et résiliation du contrat du travail”, J.T.T. 1991, 126. 
162 Het probleem van mogelijke discriminatie als gevolg van opwaartse harmonisatie zal worden behandeld in de 
volgende paragraaf. 
163 Wet 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het 
concurrentievermogen, BS 1 augustus 1996, 20575. 
164 Art. 6, § 1 wet 26 juli 1996. 
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eventueel overeengekomen maximumnorm wordt vastgesteld in een binnen de Nationale Arbeidsraad 

gesloten collectieve arbeidsovereenkomst165. Als men na deze bemiddeling evenmin tot een akkoord 

komt, wordt de maximumnorm vastgesteld door de regering in een Koninklijk Besluit166.  

95. Nu stelt zich de vraag of de regeling rond loonmatiging een verbetering van de loonvoorwaarden 

van de overgedragen werknemers verhindert? Een aanpassing van het loon naar boven zou immers de 

vastgelegde maximumnorm kunnen overstijgen. DEBRAY baseert zich op een interpretatieve nota van 

de toenmalige minister van Arbeid en Tewerkstelling van 1997 om te stellen dat een verhoging van het 

loon ten gevolge van overdracht mogelijk is, zelfs al wordt hiermee de maximumnorm 

overschreden167. Volgens een andere strekking is een overschrijding van de maximumnorm 

daarentegen niet mogelijk168. De auteur baseert zich hiervoor op de continuïteit van de 

arbeidsovereenkomst bij een overdracht en het feit dat er als dusdanig geen nieuwe indiensttreding 

plaatsvindt. Bijgevolg zal de overnemer gehouden zijn de maximum loonnorm te respecteren in 

dezelfde zin als de cedent hiertoe verplicht was. Als bijkomend argument verwijst de auteur naar de 

ratio van de regelen rond loonmatiging. Deze hebben tot doel het concurrentievermogen van een 

onderneming of het overgedragen gedeelte hiervan te vrijwaren. Een aanpassing van de 

loonvoorwaarden naar boven toe, zou bijgevolg de competitiviteit van de verkrijgende onderneming 

kunnen aantasten. Gezien onder andere het feit dat een interpretatieve nota geen echte rechtswaarde 

bezit, lijkt deze tweede stelling de voorkeur te genieten.  

96. Ook bij harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden in ongunstige zin zijn er juridische bezwaren. 

Het is voor een werkgever in beginsel slechts mogelijk bijkomende, niet essentiële 

arbeidsvoorwaarden te wijzigen en dan nog slechts in die mate dat daartoe contractueel het recht voor 

de werkgever werd voorzien169170. Bovendien is ex artikel 25 Arbeidsovereenkomstenwet, elk beding 

waarbij de werkgever zich voorbehoudt eennzijdig essentiële arbeidsvoorwaarden te wijzigen 

verboden en nietig. Als de overnemer louter de arbeidsvoorwaarden van de overgenomen werknemers 

wil wijzigen, speelt daarenboven artikel 10 van CAO 32bis171. De overnemer zal hierbij slechts 

bepaalde arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen in zoverre dit mogelijk was voor de overdrager. 

                                                      
165 Art. 6, § 4 wet 26 juli 1996. 
166 Het op 22 december 2008 ondertekende interprofessionele akkoord bevatte merkwaardig genoeg geen 
loonnorm voor de periode 2009-2010. Zie: www.meta.fgov.be/defaultTab.aspx?id=14406.  
167 Referentie GC/KD 31997; Zie: O. DEBRAY, “Etat de question après la note interprétative – Les mesures de 
modération salariale”, Ors. 1997, nr. 6/7. 
168 B. NYSSEN, “Transfert conventionnel d’entreprise et modération salariale”, J.T.T. 1995, 79. 
169 Cass. 13 oktober 1997 RW, 1998-99, 502; Cass. 23 juni 1997 J.T.T., 1997, 333, noot C. WANTIEZ. 
170 Artikel 1134 BW geldt als grondslag voor deze beperking: Cass.10 december 1993, J.T.T., 1994, 443. 
171 “indien de arbeidsovereenkomst wordt verbroken omdat de overgang een aanmerkelijke wijziging van de 
arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer ten gevolge heeft, wordt de arbeidsovereenkomst geacht te 
zijn verbroken door toedoen van de werkgever”. 
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97. Daarnaast blijven eventuele andere opties voor de overnemer beperkt172. Een eerste en 

belangrijkste mogelijkheid is om met de individuele werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst 

overeen te komen173. Dit is mogelijk voor zover dwingende wetsbepalingen worden gerespecteerd. Het 

nadeel hiervan is de onzekerheid die gepaard gaat met individuele onderhandelingen, gezien 

overgedragen werknemers ex CAO 32bis niet verplicht zijn hiermee in te stemmen. 

98. Om aan het onzekere karakter van individuele onderhandelingen tegemoet te komen, staat nog een 

tweede optie open. Het lijkt in beginsel mogelijk een CAO te sluiten op niveau van de onderneming 

met als doel de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Deze CAO zal inhoudelijk wel moeten 

overeenstemmen met de bepalingen uit CAO 32bis gezien deze laatste ex artikel 51 CAO-wet 

hiërarchisch een hogere waarde heeft. Bovendien zal deze CAO moeten overeengekomen worden 

tussen werkgever en syndicale organisaties waardoor men mogelijks met het hierboven besproken 

arrest D’Urso174 dient rekening te houden. Volgens dit arrest kan een akkoord dat vroeger werd 

gesloten met de syndicale organisaties en betrekking heeft op de modaliteiten van de overdracht en het 

aantal overgenomen werknemers, niet worden tegengeworpen aan de betrokken werknemers. Als 

tegenargument kan men aanhalen dat de stelling van het Hof in het arrest D’Urso enkel van toepassing 

is op de overeenkomst betreffende de overdracht als dusdanig. Het arrest zou dus niet zonder meer van 

toepassing zijn op de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden nadien175. Voor zowel de eerste als 

tweede mogelijkheid dient ten slotte voor de volledigheid te worden gewezen op de rechtspraak uit het 

arrest Delahaye waardoor wijzigingen mogelijk zijn voor zover deze niet substantieel zijn176. 

99. Een derde en laatste optie bestaat erin de overgedragen werknemers op lange termijn te vervangen 

door nieuwe werknemers. De arbeidsovereenkomsten van deze laatste kunnen dan zo opgesteld 

worden dat ze in overeenstemming zijn met die van de huidige groep werknemers. Het is evident dat 

deze mogelijkheid eerder theoretisch is, daar ze hoge kosten met zich meebrengt en voorbijgaat aan 

het flexibele karakter van outsourcing. Ook bestaat het risico dat bij een ontslag op een tijdstip te kort 

na de overdracht, de overnemer handelt in strijd met het ontslagverbod ex artikel 9 CAO 32bis (cf. 

infra). 

§ 3 Discriminatiewetgeving 

A Inleiding 

100. Zonder harmonisatie van arbeidsvoorwaarden kan een overdracht van onderneming tot gevolg 

hebben dat er een verschil ontstaat tussen de arbeidsvoorwaarden van de overgedragen en de vroegere 

                                                      
172 Naar analogie met: L. PELTZER, Conventionele overdracht van ondernemingen, Mechelen, Kluwer, 2007, 
179-181. 
173 Zie ook: Arbh. Brussel 24 juni 2008, J.T.T. 2008, 469. 
174 Zie randnr. 33; HvJ 25 juli 1991, d’Urso, Jur. 1991, 4105. 
175 L. PELTZER, Conventionele overdracht van ondernemingen, Mechelen, Kluwer, 2007,181. 
176 Zie randnr. 89; HvJ 11 november 2004, Delahaye, Jur. 2004, I-10823. 
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werknemers. De mogelijkheid bestaat hierbij dat werknemers opwerpen dat deze situatie 

discriminerend is.  

De basis met betrekking tot gelijke behandeling binnen de Europese Ruimte wordt gevormd door 

verschillende Europese richtlijnen177. Aanvankelijk werden deze richtlijnen gedeeltelijk in het 

Belgisch recht omgezet via de Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003178. De Antidiscriminatiewet 

gaf echter aanleiding tot grote onduidelijkheid en had voor het arbeidsrecht mogelijk zeer verregaande 

gevolgen179. Bovendien oordeelde het Grondwettelijk Hof in een arrest van 6 oktober 2004 dat de 

Antidiscriminatiewet een schending inhield van het gelijkheidsbeginsel in die zin dat de wet de 

redenen van discriminatie slechts limitatief opsomde180. Op die manier sloot de Antidiscriminatiewet 

volgens het Grondwettelijk Hof, slachtoffers van een verschillende behandeling op grond van niet 

voorziene gronden zoals taal of politieke overtuiging, ten onrechte uit het toepassingsgebied van de 

wet. Dit arrest had tot gevolg dat de limitatieve lijst met discriminatiegronden werd opgeheven en 

voortaan ieder verschil in behandeling aanleiding kon geven tot discriminatie. 

101. De wetgever was zich bewust van dit probleem en op 10 mei 2007 werden ter implementatie van 

bovenstaande richtlijnen verschillende nieuwe wetten uitgevaardigd die elk betrekking hebben op één 

of meerdere vormen van discriminatie181182. Deze wetten traden in werking op 9 juni 2007.  

Centraal in de nieuwe wetgeving staat de definiëring van de begrippen onderscheid en discriminatie. 

Waar het begrip onderscheid een eerder neutrale betekenis heeft, doelt het begrip discriminatie op wat 

niet gerechtvaardigd kan worden en dus verboden is. In een aantal gevallen immers zal een 

onderscheid in behandeling gerechtvaardigd kunnen worden en zal er dus geen sprake zijn van 

                                                      
177 Richtlijn 2002/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van 
richtlijn 76/207 van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de 
promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, Pb. L. nr. 269, 5 oktober 2003; Richtlijn 
2004/113/EG houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de 
toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, Pb. L. nr. 373, 21 december 2004, 37; Richtlijn 2000/43/EG 
van de Raad van 29 juni 2000, houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen 
ongeacht ras of etnische afstamming, Pb. L. nr. 180, 19 juli 2000, 22, hierna genoemd ‘Rasrichtlijn’ en Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000, tot instelling van algemeen kader voor gelijke behandeling in 
arbeid en beroep, Pb. L. nr. 303, 2 december 2000, 16, hierna genoemd ‘kaderrichtlijn’. 
178 Wet 25 februari 2005 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de Wet van 15 februari 1993 tot 
oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, BS 17 maart 2003, 12844. 
De Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen heeft de wet van 25 februari 2003 nadien gewijzigd. 
179In de veronderstelling dat ‘de wezenlijke en bepalende beroepsvereiste’ de enige rechtvaardigingsgrond 
vormde in arbeidsbetrekkingen. Zie hierover A. WITTERS, I. VERHELST en D. DEJONGHE, “De absurde gevolgen 
van de Antidiscrimininatiewet voor het arbeidsrecht”, Or. 2004, 245. 
180 Arbitragehof 6 oktober 2004 (157/2004), www.arbitrage.be. 
181 Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS 30 mei 2007, 29016, hierna 
genoemd “Algemene wet”; Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen, BS 30 
mei 2007, 29031, hierna genoemd “genderwet”; Wet 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot 
bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, BS 30 mei 2007, 29046, hierna genoemd 
“Racismewet”. 
182 Voor een uitgebreide bespreking, zie: A. WITTERS, I. VERHELST, “Nieuwe discriminatieregels in 
arbeidszaken”, Or. 2007, afl. 7, 166-184. 
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discriminatie. Deze discriminatiegronden variëren naargelang de verschillende beschermde criteria, en 

naargelang er sprake is van een direct of indirect onderscheid. 

Opmerkelijk genoeg werd in de algemene wet opnieuw geopteerd voor een gesloten lijst van 

discriminatiegronden183. Voortaan is elke vorm van discriminatie verboden op basis van één van deze 

beschermde criteria184.  

B Gedeeltelijke vernietiging door het Grondwettelijk Hof 

102. Na de invoering van de nieuwe discriminatiewetten, duurde het niet lang vooraleer de gesloten 

lijst van discriminatiegronden voor het Grondwettelijk Hof opnieuw in vraag werd gesteld185. Zo 

voerden verschillende partijen aan dat de gesloten lijst(en) van discriminatiegronden zélf strijdig zijn 

met het grondwettelijke discriminatieverbod. Het uitsluiten van sommige kenmerken van de wettelijke 

bescherming was volgens hen een verschil in behandeling dat niet objectief en redelijk verantwoord 

kon worden. 

103. In de drie recente arresten die hierop volgden, verwierp het Grondwettelijk Hof echter deze 

redenering. In zijn arresten erkent het Hof principieel dat een wettelijke lijst van discriminatiegronden 

gesloten kan zijn en dat bepaalde kenmerken van de specifieke wettelijke bescherming kunnen worden 

uitgesloten186. Wel bepaalt het Hof dat: “Het aannemen van een gesloten lijst zou dus in geen geval 

kunnen worden geïnterpreteerd in die zin dat discriminaties op gronden die niet in die lijst voorkomen, 

worden toegestaan”187. Zo argumenteert het Grondwettelijk Hof dat iedere ongelijke behandeling in de 

horizontale verhouding tussen burgers waarvoor geen verantwoording kan worden gegeven, een 

discriminatie en een fout uitmaakt waarvoor schadevergoeding kan worden gevorderd. Bovendien kan 

volgens het Hof de rechter een discriminerend contractueel beding nietig verklaren op grond van de 

artikelen 6, 1131 en 1133 BW wegens strijdigheid met de openbare orde. 

                                                      
183 Artikel 3 algemene wet. De huidige lijst bestaat uit de volgende discriminatiegronden: leeftijd, seksuele 
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, 
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke eigenschap, genetische eigenschapen sociale 
afkomst. 
184 Onder discriminatie moet worden verstaan: directe discriminatie, indirecte discriminatie, opdracht tot 
discrimineren, intimidatie en specifiek voor wat betreft personen met een handicap, een weigering om redelijke 
aanpassingen te verrichten ten voordele van deze personen; art. 4, 13° algemene wet, art. 5, 12° genderwet, art. 
4, 12° racismewet. 
185 Voor een uitgebreide bespreking hiervan zie: J. VRIELINCK, D. DE PRINS, « Die Wiederkehr des Gleichen. 
Het Grondwettelijk Hof en de (federale) discriminatiewetgeving », NjW 2003, 579-614. 
186 “Wanneer de wetgever, om zich te conformeren aan de verplichtingen van Europese richtlijnen, in een 
specifieke procedure voorziet die afwijkt van de gewone regels van het gerechtelijk recht, (...) vermag hij (...) die 
afwijkende procedure voor te behouden voor de discriminaties die door de voormelde richtlijnen worden 
beoogd, en daaraan discriminaties toe te voegen waarvoor hij dezelfde bescherming noodzakelijk acht. Het 
behoort immers tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever om de discriminaties op gronden die hij het 
meest verwerpelijk acht nadrukkelijk te bestrijden”; GwH 12 februari 2009, nr. 17/2009, B.14.5; GwH 11 maart 
2009, nr. 41/2009, B.9; GwH 2 april 2009, nr. 64/2009, B.7.5. 
187 GwH 12 februari 2009, nr. 17/2009 B.14.4; GwH 11 maart 2009, nr. 41/2009, B.8; GwH 2 april 2009, nr. 
64/2009, B.7.4. 
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104. Hoewel het principe van de gesloten lijst in beginsel behouden bleef, besloot het Grondwettelijk 

Hof in een arrest van 2 april 2009, enigszins paradoxaal, tot een gedeeltelijke vernietiging188. 

Aanleiding hiervan was de samenvoeging van de vorderingen van twee vakbonden die stelden dat het 

criterium van de syndicale overtuiging deel diende uit te maken van de gesloten lijst met 

discriminatiegronden189. Het Hof volgde de eis van de vakbonden en stelt dat door de uitsluiting, 

slachtoffers van discriminatie op basis van syndicale overtuiging verschillend worden behandeld 

zonder redelijke verantwoording in vergelijking met de slachtoffers van discriminatie op grond van de 

opgenomen gronden190. Anders dan in 2003, gaat het Hof echter niet over tot een volledige 

vernietiging van de betrokken lijst. De opsomming wordt vernietigd: “alleen in zoverre zij onder de 

daarin vermelde discriminatiegronden niet syndicale overtuiging beogen”191.  

105. Deze gedeeltelijke vernietiging heeft voor de praktijk twee gevolgen192. In de eerste plaats zal de 

civiele rechter de ongrondwettige lacune moeten invullen. De rechter zal met andere woorden 

voortaan verplicht zijn om syndicale overtuiging in de lijst van discriminatiegronden in te lezen193. 

Daarnaast houdt deze gedeeltelijke vernietiging ook een oproep in aan de wetgever om het criterium 

van de syndicale overtuiging alsnog aan de gesloten lijst met discriminatiegronden toe te voegen. 

C. Relevantie nieuwe discriminatiewetten na een overdracht van onderneming 

106. Men kan opmerken dat, in tegenstelling tot de situatie onder de Antidiscriminatiewet van 25 

februari 2003194, de nieuwe discriminatiewetten nog weinig relevant zullen zijn in het kader van een 

mogelijke discriminatie bij de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden na een overdracht. Een 

ongelijke, niet te rechtvaardigen behandeling met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden na de 

overdracht, is immers in beginsel niet terug te leiden tot één van de discriminatiegronden uit de 

gesloten lijst. 

107. Dit laatste hoeft echter niet te betekenen dat een werknemer in dergelijke situatie zal verstoken 

blijven van enige bescherming. Zo wordt immers algemeen aangenomen dat het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel in horizontale verhoudingen kan doorwerken door toepassing van 

privaatrechtelijke “open” normen195. Zoals al aangehaald in de hierboven besproken arresten van het 

Grondwettelijk Hof, zal bij discriminatie een werknemer een schadevergoeding kunnen vorderen196 of 

                                                      
188 GwH 2 april 2009, nr. 64/2009. 
189 De Centrale nationale des employés (nr. 4363) en het Nationaal verbond voor kaderpersoneel (nr. 4365). 
190 GwH 2 april 2009, nr. 64/2009, B.8.15-16. 
191 GwH 2 april 2009, nr. 64/2009, B.8.16. 
192 Zie: J. VRIELINCK, D. DE PRINS, « Die Wiederkehr des Gleichen. Het Grondwettelijk Hof en de (federale) 
discriminatiewetgeving », NjW 2003, 593-594. 
193 GwH 2 april 2009, nr. 64/2009, B.8.17. Rechters in strafzaken daarentegen kunnen dit niet, aangezien zij 
gebonden zijn door het legaliteitsbeginsel. 
194 Met name na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2004. 
195 De zogenaamde “reflexwerking”; E. DIRIX, “Grondrechten en overeenkomsten”, in K. RIMANQUE (ed.), De 
toepasselijkheid van grondrechten in private verhoudingen, Antwerpen, Kluwer, 1982, 43. 
196 Ex artikel 1382-1383 BW. Zie in dit verband: Cass. 10 december 1981, Arr. Cass. 1981-82, 502. 
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zal hij de nietigheid kunnen vorderen op basis van de artikel 6, 1131 en 1133 BW. Een beroep op de 

figuur van het rechtsmisbruik daarentegen zal in dit verband waarschijnlijk minder kans op slagen 

hebben, aangezien dit in onder andere een opzettelijke fout van de werkgever vereist197. 

Bovendien voorzien sommige wetten in een eigen non-discriminatieregeling. Als voorbeeld kan 

verwezen worden naar de Wet van 28 april betreffende de aanvullende pensioenen198. Zo verbiedt 

artikel 14, § 1 WAP elke inrichter van een pensioentoezegging een ongeoorloofd onderscheid tussen 

werknemers te maken. Een onderscheid is volgens deze wet ongeoorloofd wanneer het niet berust op 

een objectief criterium dat niet redelijk verantwoord is199. 

§ 4 Taalwetgeving 

A Probleemschets 

108. In arbeidsbetrekkingen gelden op het Belgische grondgebied verschillende taalregelingen200. 

Door een overdracht van onderneming is het mogelijk dat een werknemer wordt overgedragen naar 

een onderneming gelegen in een ander taalgebied. Hierdoor komt het voor dat de nieuwe taalregeling 

niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke regeling.  

109. Een praktisch voorbeeld is de situatie waarbij een werknemer van een onderneming uit het gebied 

Brussel-hoofdstad, wordt overgedragen naar een onderneming in het Nederlands taalgebied. Gaf deze 

werknemer bij de aanvang van zijn arbeidsovereenkomst te kennen in het Frans te willen worden 

bediend, was hierop de Franse taal van toepassing. Na de overdracht wordt de werknemer echter 

tewerkgesteld bij een onderneming die in haar sociale betrekkingen louter het Nederlands mag 

gebruiken. Dit houdt onder andere in dat de in het Frans opgestelde arbeidsovereenkomst, in beginsel 

strijdig is met taalregeling van toepassing in het Nederlands taalgebied. 

Het is duidelijk dat de verschillende taalregelingen conflicteren met het beginsel dat een overdracht 

van onderneming een automatische overgang inhoudt van de arbeidsovereenkomst en al haar 

modaliteiten. De vraag stelt zich dan ook welke van beide regelingen primeert. 

                                                      
197C. DANIEL, C. BAYART, Gelijkheid in het arbeidsrecht: gelijkheid zonder grenzen?, Antwerpen, Intersentia, 
2003, 339-342. 
198 Wet 28 april 2003, betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 15 mei 2003, hierna genoemd: “WAP”, cf infra. 
199 Artikel 14, § 2 WAP: Deze bepaling stelt dat hierbij moet rekening gehouden worden met: de beoogde 
doelstelling, het objectief karakter en de gevolgen van het gemaakte onderscheid. 
200 C. ENGELS, “Arbeidsovereenkomsten en toepasselijk recht”, Soc. Kron., 2000, 209-212; B. VANSCHOEBEKE, 
“Het taalgebruik in de onderneming’, Or., 1994, 263-279. 
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B Verschillende taalregelingen 

110. Voor het Nederlands en het Frans taalgebied, met uitzondering van de zogenaamde 

faciliteitengemeenten, gelden respectievelijk het Nederlands Taaldecreet201 en het Frans 

Taaldecreet202. Voor de faciliteitengemeenten en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad geldt in 

sociale zaken enkel de nationale wet, namelijk de Taalwet Bestuurszaken203.  

111. De aanknoping voor elk van deze drie regelingen gebeurt aan de hand van de plaats waar de 

exploitatiezetel is gevestigd. Deze exploitatiezetel is iedere vestiging of elk centrum met enige 

standvastigheid waaraan het personeelslid is gehecht en waar de sociale betrekkingen tussen de 

werkgever en de werknemer in principe plaatshebben. Dit is ook de plaats waar doorgaans de 

opdrachten en instructies aan het personeelslid gegeven worden, hem alle mededelingen worden 

gedaan en hij zich tot de werkgever wendt204. 

112. Gaat het om werkgevers met een exploitatiezetel in Brussel hoofdstad, dan moeten deze voor de 

akten en bescheiden die bestemd zijn voor hun personeel, het Nederlands gebruiken ten aanzien van 

het Nederlandssprekend personeel en het Frans ten aanzien van het Franssprekend personeel. 

Werkgevers met een exploitatiezetel in de gemeenten met taalfaciliteiten dienen voor de akten en 

bescheiden bestemd voor het personeel, de taal te gebruiken van het gebied waarin de exploitatiezetel 

is gevestigd. 

113. Als een werkgever een exploitatiezetel heeft in het Nederlandse of Franse taalgebied, is de te 

gebruiken taal in sociale betrekkingen het Nederlands, respectievelijk het Frans. De term sociale 

betrekkingen omvat zowel de mondelinge als schriftelijke, individuele als collectieve contracten 

tussen de werkgevers en de werknemers, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de 

tewerkstelling205. In het Franse taalgebied is voor de werkgever, ex artikel 2 Frans Taaldecreet, het 

bijkomend gebruik van een vrij gekozen taal mogelijk. 

C Verhouding taalwetgeving en CAO 32bis 

114. Zoals hierboven al gesteld, geldt bij een overdracht van onderneming als principe dat de 

arbeidsovereenkomst en haar bepalingen als dusdanig worden overgedragen. Men dient zich bijgevolg 

af te vragen of dit principe blijft standhouden wanneer de nieuwe werkgever voortaan onder een 

                                                      
201 Decr. 19 juli 1973 van de Cultuurraad voor de Nederlands Cultuurgemeenschap tot regeling van het gebruik 
van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet 
en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van van de ondernemingen, BS 6 september 1973. 
202 Decr. Franse gemeenschapsraad 30 juni 1982 inzake de bescherming van de vrijheid van het taalgebruik van 
de Franse taal in sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook van de akten en 
documenten van ondernemingen opgelegd door de wet en de reglementen, BS 27 augustus 1982. 
203 KB 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, BS 2 
augustus 1966. 
204 Cass. 22 april 2003, RW 2002-2003, 1542. 
205 Art. 4 Nederlands Taaldecreet. 
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verschillende taalregeling ressorteert. In beginsel neemt zowel de Taalwet Bestuurszaken als het 

Nederlands en Frans Taaldecreet hiërarchisch een hogere rangorde in als CAO 32bis206. Het lijkt dus 

correct dat na een overdracht, de overnemer desgevallend wat betreft sociale betrekkingen voortaan 

een andere taalregeling zal moeten respecteren. Dit houdt onder andere in dat de overgedragen 

arbeidsovereenkomsten herafgesloten zullen moeten worden in de nieuwe taal. Het is duidelijk dat 

deze verplichting verre van evident is en bovendien nadelig kan zijn voor werknemers die de nieuwe 

taal niet machtig zijn. 

115. In dit kader is het van belang te verwijzen naar een arrest van het Arbeidshof van Brussel van 26 

november 2004207. De feiten die aan de grond lagen van dit arrest waren de volgende. Een werknemer 

was tewerkgesteld bij PriceWaterhouseCoopers via een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 

Zijn arbeidsovereenkomst voorzag bovendien in een niet-concurrentiebeding. Nadat de werknemer in 

september 2001 een einde had gemaakt aan zijn arbeidsovereenkomst, werd hem in maart 2002 

verweten dat hij concurrerende activiteiten uitoefende in strijd met het overeengekomen niet-

concurrentiebeding. De werknemer stelde echter dat er van een niet-concurrentiebeding geen sprake 

kon zijn gezien de arbeidsovereenkomst bepalingen bevatte met betrekking tot het niet-

concurrentiebeding, die niet in overeenstemming waren opgesteld met het Nederlandse Taaldecreet en 

bijgevolg absoluut nietig. De exploitatiezetel van PriceWaterhouseCoopers was immers intussen 

verhuist van het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, waar de werknemer voor het Frans had 

geopteerd, naar het Nederlandse taalgebied.  

Het Hof oordeelde uiteindelijk dat niettegenstaande de latere verhuizing van een onderneming in het 

Nederlands taalgebied, het Nederlands Taaldecreet niet van toepassing is op de niet-

concurrentieverbintenis, regelmatig opgesteld in het Frans ten tijde van de indienstneming. Concreet 

betekent dit dat volgens het Hof de arbeidsovereenkomst, na het verplaatsen van de exploitatiezetel 

niet herafgesloten diende te worden in het Nederlands. Hoewel het in casu niet ging om een overdracht 

van onderneming, kan men de uitspraak in dit arrest toepassen op een gelijkaardige situatie die wel 

een overdracht uitmaakt. De exploitatiezetel wordt immers verplaatst en bovendien wordt de 

arbeidsovereenkomt in casu niet verbroken. Toch kan het standpunt van het Hof om verschillende 

redenen niet gevolgd worden. 

In de eerste plaats stelt het Hof dat met betrekking tot het Nederlands Taaldecreet, het hier een 

verzwakte openbare orde betreft die ergens ligt tussen de strikte openbare orde en de regelen van 

dwingend recht208. Daarnaast is het volgens het Hof ook mogelijk dat er slechts sprake is van een 

                                                      
206 Art. 51 CAO wet. 
207 Arbh. Brussel 26 november 2004, J.T.T. 2005, 467. 
208 Zie ook: E. WIJMEERSCH, “Intertemporaal recht in verband met de wet van 12 juni 1991 op het 
consumentenkrediet”, RW, 1993-1994, 1010. 
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openbare orde met onmiddellijke toepassing voor zover deze bijzonder veeleisend is209. Deze stelling 

van het Hof kan niet gevolgd worden. Zoals ook de geïntimeerde aanhaalt, is het Nederlands 

taaldecreet van openbare orde en laat het geen ruimte voor interpretatie. Dit wil zeggen dat het 

onmiddellijk van toepassing is op rechtspersonen die een exploitatiezetel hebben in het Nederlands 

taalgebied. Bovendien voorziet het decreet ook nergens in een overgangsregeling in het geval van een 

verplaatsing van de exploitatiezetel naar een ander taalgebied. Hierdoor kan men stellen dat in 

bovenstaand geval, of naar analogie na een overdracht van onderneming, de arbeidsovereenkomst 

opnieuw moet worden afgesloten in het Nederlands210. 

Ten tweede haalt het Hof aan dat het Nederlands Taaldecreet niet in een terugwerkende kracht 

voorziet211. Bijgevolg blijven al bestaande en voltrokken overeenkomsten, die vroeger rechtsgeldig tot 

stand zijn gekomen, gelden. Hierbij is het volgens Hof bovendien zonder belang te weten of deze 

regelen al dan niet van openbare orde zijn. Ook dit argument kan betwijfeld worden. Het is enerzijds 

juist dat het Nederlandse taaldecreet niet in terugwerkende kracht voorziet212. In casu hanteert het Hof 

dit beginsel echter in zijn verkeerde context. Het beginsel van non-retroactiviteit heeft immers alleen 

betrekking op het feit dat het Nederlands Taaldecreet slechts van toepassing is op gevallen die dateren 

na zijn inwerkingtreding. 

Ten slotte stelt het Hof dat men niet van de werkgever kan eisen dat bij een verhuis van een 

exploitatiezetel of een inplanting van een exploitatiezetel van een buitenlandse vennootschap deze tot 

herafsluiten van alle bestaande arbeidsovereenkomsten overgaat. Ook dit laatste hoeft niet altijd een 

probleem te vormen. In een arrest van 16 januari 1995 oordeelde het Hof van Cassatie immers dat, 

tenminste voor wat betreft de Taalwet Bestuurszaken, het vervangende stuk niet door alle originele 

partijen moest worden ondertekend213. Bijgevolg zou het voor de werkgever mogelijk zijn een 

eenzijdige vertaling toe te voegen van een stuk, zonder dat de werknemer zich hiertegen kan verzetten. 

D Sancties 

116. Wanneer de akten en bescheiden bestemd voor het personeel niet in de juiste taal zijn opgesteld, 

overeenkomstig de Taalwet Bestuurszaken, moeten deze door de werkgever worden vervangen door 

                                                      
209 Cass. 15 maart 1989, Bull. Civ., III, nr. 65. 
210 Zie oa.: R. BLANPAIN (ed.), “Het Taaldecreet in de praktijk”, Antwerpen, Kluwer, 1978, 13. 
211 Behoudens artikel 10, lid 6 Nederlands Taaldecreet: “De sancties vervat in dit artikel gelden eveneens ten 
aanzien van de akten en bescheiden van de ondernemingen, voorgeschreven bij wetten en reglementen, en van 
die bestemd voor het personeel, die reeds, overeenkomstig artikel 52, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juli 
1966 houdende coordinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, in het Nederlands 
dienden te worden gesteld.” 

212 Op basis van artikel 2 BW dat stelt dat de wet alleen voor het toekomende beschikt en geen terugwerkende 
kracht heeft. 
213 Cass. 16 januari 1995, Soc. Kron., 1995, 371. 
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stukken die in de juiste taal zijn gesteld. De sanctie is aldus niet de nietigheid. Eenmaal het stuk in de 

juiste taal is opgesteld, verkrijgt zij uitwerking ex tunc214. 

117. Voor wat betreft de decretale regelgeving geldt er een strengere sanctie. Stukken of handelingen 

die niet in het Nederlands, respectievelijk het Frans zijn opgesteld, worden getroffen door een absolute 

nietigheid215. Deze nietigheid werkt ex tunc, waardoor het stuk wordt geacht nooit te hebben bestaan. 

Evenwel kan deze nietigheid geen nadeel berokkenen aan de werknemer216. De vervanging heeft in 

tegenstelling tot de Taalwet Bestuurszaken, slechts uitwerking vanaf de dag van de vervanging of 

vanaf de dag van de indiening van de vervangende stukken bij de griffie van de arbeidsrechtbank voor 

wat schriftelijke stukken betreft. 

118. Na een overdracht van onderneming tenslotte, roept een dergelijke absolute nietigheid nog 

verdere vragen op. Wat de overnemer betreft, staat vast dat deze zich niet langer op deze 

overeenkomst zal kunnen beroepen. Zoals hierboven al gezegd, kan de nietigheid de werknemer 

daarentegen niet tot nadeel strekken. Hij zal zich bijgevolg ten aanzien van de overnemer wél op deze 

arbeidsovereenkomst kunnen beroepen217. Men kan zich nu de vraag stellen of deze werknemer ook 

ten aanzien van de overdrager op zijn arbeidsovereenkomst kan terugvallen. Door de nietigheid ex 

tunc waardoor de arbeidsovereenkomst dus wordt geacht nooit te hebben bestaan, is het de vraag of er 

effectief wel een overdracht van de arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden. Een 

arbeidsovereenkomst die niet bestaat, kan immers in beginsel niet overgedragen worden. Is dit laatste 

het geval, zou de werknemer ook de oorspronkelijke werkgever kunnen aanspreken, waardoor er een 

situatie van hoofdelijkheid tussen overdrager en overnemer wordt gecreëerd. 

119. Toch lijkt deze laatste denkrichting niet de juiste. Het is immers in de eerste plaats zo dat bij een 

overdracht van onderneming een overkoepelende overeenkomst gesloten wordt. Een eventuele nietige 

arbeidsovereenkomst lijkt hier geen afbreuk aan te doen. Bovendien voldoet de gecreëerde situatie van 

hoofdelijkheid niet aan de situatie beoogd door artikel 8, CAO 32bis218. Dit laatste artikel is immers 

niet van toepassing op schulden ontstaan na de overdracht (cf. infra). 

 

                                                      
214 Art. 59 Taalwet Besuurszaken. 
215 Cass. 31 januari 1978, RW, 1978-79, 959: De nietigheid bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst treft 
in casu niet alleen de opzegging als dusdanig, maar ook de wil om aan de arbeidsovereenkomst een einde te 
maken. 
216 Art. 10 Nederlands Taaldecreet. 
217 Arbh. Gent 21 april 1995, J.T.T., 1996, 283; Arbh. Gent, 25 maart 1992, R.W., 1992-93, 263. 
218 De vervreemder en de verkrijger zijn in solidum gehouden tot betaling van de op het tijdstip van de overgang 
in de zin van artikel 1, 1, bestaande schulden die uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkomsten 
voortvloeien, met uitzondering van de schulden uit hoofde van aanvullende regimes van sociale voorzieningen, 
zoals bedoeld bij artikel 4 van deze overeenkomst. 
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AFDELING 2: COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDEN 

 

§ 1 Arbeidsreglement 

A Geen automatische overgang van het arbeidsreglement  

120. Artikel 3, lid 1 richtlijn 2001/23/EG, respectievelijk artikel 7 CAO 32bis, doen ook vragen rijzen 

in verband met de eventuele overdracht van het arbeidsreglement in een onderneming. Hoewel de 

letterlijke tekst van de wet nergens stelt dat het arbeidsreglement bij een overdracht als zodanig wordt 

overgedragen, bevat het arbeidsreglement toch enkele arbeidsvoorwaarden die eerder contractueel van 

aard kunnen zijn219. Toch kan men niet stellen dat een arbeidsreglement een arbeidsovereenkomst is in 

de zin van artikel 7 CAO 32bis220. 

121. In de rechtsleer wordt echter algemeen aangenomen dat voor zover de arbeidsovereenkomst 

uitdrukkelijk naar het arbeidsreglement verwijst en stelt dat het arbeidsreglement een integrerend deel 

uitmaakt van de arbeidsovereenkomst221, de overnemer verplicht is na de overdracht de bepalingen van 

het arbeidsreglement te respecteren222. Bovendien stelt het Hof van Cassatie dat het arbeidsreglement 

voor wat betreft de aanvullingen op wettelijke voorschriften en bepalingen uit collectieve 

arbeidsovereenkomsten “één geheel vormt met de arbeidsovereenkomst”223. Een aanvullend argument 

voor dit laatste kan onder andere gevonden worden in de juridische begrippen negotium en 

instrumentum. Enerzijds zijn de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement duidelijk verschillende 

documenten, wat maakt dat het instrumentum verschilt. Anderzijds behoren beiden wel tot hetzelfde 

negotium of rechtsband224. Bovendien heeft artikel 7 CAO 32bis het over rechten en plichten die 

voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Dit kan impliceren dat een causaal verband volstaat. 

122. Men kan dus besluiten dat de verschillende rechten en plichten uit het arbeidsreglement als een 

geïntegreerd deel worden overgedragen. Toch lijkt het dat deze overdracht louter beperkt is tot deze 

bepalingen en dus niet tot de bepalingen van het arbeidsreglement die eerder reglementair van aard 

zijn. Evenmin zal dus het arbeidsreglement als zodanig worden overgedragen.  

                                                      
219 In tegenstelling tot bepalingen in het arbeidsreglement met een reglementair karakter. 
220 J. PETIT, “Arbeidsreglement”, in R. BLANPAIN (ed.), “Arbeidsrecht”, Brugge, Die Keure, losbl, 31, 25. 
221 Dit wordt overigens bevestigd door een arrest van het Arbeidshof van Gent van 11 maart 2003: Arbh. Gent 11 
maart 2003, A.R. 362/02. 
222 H. VAN HOOGENBEMT, Overdracht van onderneming, aanwerven, tewerkstellen en ontslaan, Kluwer, Losbl., 
T 4 4090. 
223 Cass. 25 november 1975, Arr. Cass., 1971, 284; “Attendu, d’autre part, que le règlement de travail a pu 
valablement determiner qu’en cas de maladie l’ouvrier doit se presenter dans un délai determiné chez le 
médecin délégué par l’employeur; qu’ainsi il n’a pas ajouté de condition supplémentaire audit article 29bis, 
mais à prévu une simple modalité d’application, modalité qui forme un tout avec le contrat de travail et est 
obligatoire pour toutes les parties ». 
224 J. VANTHOURNOUT, Het arbeidsreglement, Brugge, Vanden Broele, 2007, 265. 
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123. Problematisch is dat de grens tussen contractuele en reglementaire bepalingen soms moeilijk kan 

worden vastgesteld. Duidelijk is bijvoorbeeld dat tuchtrechtelijke bepalingen van reglementaire aard 

zijn. Wat betreft andere bepalingen, zoals bijvoorbeeld de arbeidsregelingen, zal telkens in concreto 

moeten worden nagegaan of deze een contractueel, dan wel een reglementair karakter hebben225. 

B. Aanpassing van het arbeidsreglement 

124. Het is duidelijk dat de overnemer bovenstaande contractuele bepalingen na de overdracht zal 

moeten integreren in het arbeidsreglement van de verkrijgende onderneming. Zo dient het 

arbeidsreglement ex artikel 6 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen226, 

de uurroosters van de werknemers te vermelden. Desgevallend zal de verkrijger dus de uurroosters van 

de overgenomen werknemers aan het bestaande arbeidsreglement moeten toevoegen227. De 

wijzigingsprocedure die hierbij moet worden gevolgd is deze van de artikelen 11 en 12 van de 

voornoemde wet. De wet maakt hierbij een onderscheid naargelang er binnen de onderneming al dan 

niet een ondernemingsraad aanwezig is. 

125. Na de overdracht zullen de overgedragen werknemers deel uitmaken van het arbeidsreglement 

van de overdrager. Hierdoor kan het voorkomen dat zij in beginsel, op bepaalde vlakken zullen onder 

een soort best of both worlds systeem vallen228. Niets verzet er zich immers tegen dat de bepalingen 

van het arbeidsreglement van de verkrijgende onderneming ook op de overgedragen werknemers van 

toepassing zijn. Omdat dit echter voor praktische problemen kan zorgen binnen de onderneming, is het 

voor de overnemer aan te raden het toepassingsgebied van het arbeidsreglement duidelijk te 

omschrijven. In die zin zou men kunnen formuleren dat de overgedragen werknemers uitgesloten 

worden van sommige bepalingen uit het arbeidsreglement. 

§ 2 Collectieve Arbeidsovereenkomsten 

A Principe 

126. Artikel 3, lid 3 van richtlijn 2001/23/EG luidt als volgt: “Na de overgang handhaaft de verkr�ger 

de in een collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden in dezelfde mate als in deze 

overeenkomst vastgesteld voor de vervreemder, tot op het t�dstip waarop de collectieve overeenkomst 

wordt beëindigd of afloopt, of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of wordt 

toegepast”.  

127. Daarnaast geeft de richtlijn aan de lidstaten de mogelijkheid om het tijdsvak waarin de 

arbeidsvoorwaarden moeten worden gehandhaafd, te beperken op voorwaarde dat dit tijdsvak niet 

                                                      
225 Als voorbeeld: het optrekken van een drempel voor tijdskrediet in het kader van een zogenaamde work-life 
balans; Zie J. VANTHOURNOUT, Het arbeidsreglement, Brugge, Vanden Broele, 2007, 266. 
226 Wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, BS 5mei 1965, nadien herhaaldelijke gewijzigd. 
227 Tenzij de overnemer op zeer korte termijn erin slaagt de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. 
228 J. VANTHOURNOUT, Het arbeidsreglement, Brugge, Vanden Broele, 2007, 267. 
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korter is dan één jaar. Het Hof van Justitie is van mening dat deze bepaling in die zin moet worden 

uitgelegd dat het slechts de handhaving door de verkrijger verzekert van de in een collectieve 

arbeidsovereenkomst vastgestelde arbeidsvoorwaarden voor wat betreft de werknemers die op de 

datum van de overdracht al in de onderneming tewerkgesteld waren, met uitsluiting dus van diegenen 

die na deze datum waren aangeworven229.  

128. Artikel 3, lid 3 van de richtlijn is niet omgezet via CAO 32bis. De Belgische wetgever was echter 

van mening dat er sprake was van voldoende bescherming via artikel 20 en 23 CAO-wet230. Artikel 20 

CAO-wet bepaalt dat wanneer een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, de nieuwe 

werkgever, de overeenkomst die de vroegere werknemer bond, moet eerbiedigen totdat zij ophoudt 

uitwerking te hebben. Artikel 20 CAO-wet gaat hierbij verder dan artikel 3, lid 3 van de richtlijn. Daar 

waar de richtlijn louter de verplichting voor de verkrijger inhoudt de arbeidsvoorwaarden uit de CAO 

na te leven, heeft artikel 20 CAO-wet het over de bindende kracht van de CAO als dusdanig231. Voorts 

preciseert artikel 20 CAO-wet niet de duur tijdens dewelke de vervreemder gebonden blijft door de 

CAO die de vervreemder verbond. De vervreemder zal gebonden zijn: “totdat de CAO ophoudt 

uitwerking te hebben”. Voor een CAO gesloten voor onbepaalde duur kan dit zijn doordat deze buiten 

werking wordt gesteld, bijvoorbeeld door het sluiten van een nieuwe CAO. Voor wat betreft een CAO 

gesloten voor bepaalde duur, houdt deze op werking te hebben als de duurtijd ervan afloopt232. 

129. Daarnaast geldt ook artikel 23 CAO-wet, dat het zogenaamd principe van de nawerking van 

individueel normatieve bepalingen bevat. Deze bepaling stelt dat: “de individuele 

arbeidsovereenkomst die door een collectieve arbeidsovereenkomst stilzwijgend werd gewijzigd, 

onveranderd blijft, wanneer de collectieve arbeidsovereenkomst ophoudt uitwerking te hebben, tenzij 

anders wordt bedongen in de overeenkomst zelf”. De bepalingen van de CAO worden dus automatisch 

geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst. Volgens het Hof van Beroep van Antwerpen heeft deze 

bepaling niet louter betrekking op de bezoldiging, maar wel op het geheel van arbeidsvoorwaarden 

waarop de werknemer aanspraak kan maken krachtens de collectieve arbeidsovereenkomsten, met 

inbegrip van de berekeningswijze van de bezoldiging op basis van de leeftijd, de anciënniteit of iedere 

andere voorwaarde233. 

130. Wel is het belangrijk te vermelden dat de geïncorporeerde bepalingen, na de incorporatie nog 

slechts de waarde hebben van een bepaling van een individuele arbeidsovereenkomst. Rekening 

                                                      
229 HvJ 17 december 1987, Ny Molle Kro, Rec. 1987, 5465, punt 26. 
230Wet 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, BS 15 januari 
1969; Zie: C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 
2001, 57. 
231 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
57. 
232 Rekening houdend met artikel 23 CAO-wet. 
233 Arbrb. Antwerpen 13 januari 1981, J.T.T. 1982, 125. 
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houdend met de hiërarchie der rechtsnormen ex artikel 51 CAO-wet, kan de geïncorporeerde bepaling 

in onderling akkoord of met een CAO gewijzigd worden234.  

B Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst bij wijziging van paritair comité 

131. In beginsel zal de verplichting voor de verkrijger om de bepalingen van sectorale CAO’s na te 

leven geen problemen stellen. Overdrager en overnemer zullen immers doorgaans behoren tot 

hetzelfde paritair comité. Is dit laatste niet het geval, omdat overdrager en overnemer een 

verschillende hoofdactiviteit hebben, dan is de situatie heel wat problematischer. Hierbij kan men 

denken aan een klassiek geval van outsourcing waarbij een onderneming één van haar randactiviteiten 

outsourcet, zoals bijvoorbeeld de catering of bepaalde schoonmaakwerkzaamheden.  

132. De vraag stelt zich of ook bij verandering van paritair comité, de overdrager verder gebonden is 

door de sectorale CAO’s die de overdrager moest naleven. Hierbij worden beide stellingen verdedigd.  

133. In een arrest van twee oktober 1984 oordeelde het Arbeidshof te Brussel als volgt: “Wanneer een 

onderneming wordt overgedragen, dient de nieuwe werkgever met toepassing van artikel 20 van de 

wet van 5 december 1968 de collectieve arbeidsovereenkomsten welke de vroegere werkgever 

verbonden, te eerbiedigen totdat zij ophouden uitwerking te hebben. Deze regel geldt ook wanneer de 

nieuwe werkgever onder een ander paritair comité ressorteert dan de vorige werkgever”235. De 

arbeidsrechtbank van Antwerpen bevestigde in een vonnis van 14 november 1996 deze stelling236. Ook 

een deel van de rechtsleer gaat hiermee akkoord en opteert voor een strikte lezing van artikel 20 CAO-

wet237. Volgens hen moet artikel 20 CAO-wet gelezen worden in het licht van de richtlijn die evenmin 

een afwijking bevat. 

134. Een andere strekking, die de voorkeur verdient, argumenteert dat bij een wijziging van het 

bevoegde paritaire comité, de voorheen toepasselijke sectorale CAO’s niet langer moeten worden 

toegepast238. Een eerste argument hiervoor kan gevonden worden in de parlementaire voorbereiding 

van de wet van 5 december 1968. Hierin staat dat: “het jammer zou zijn dat een wijziging in het 

juridisch statuut van de onderneming, waaraan de werknemers vreemd zijn, de toestand van de 

werknemers zou beïnvloeden. De nieuwe werkgever treedt in de rechten en plichten van zijn 

voorganger. De nieuwe werkgever zal gehouden zijn om alle normatieve bepalingen van de collectieve 

                                                      
234 I. PLETS, “De (on)eindigheid van de voortgezette binding van artikel 23 van de CAO-wet”, Or. 2001, 241; W. 
RAUWS, “De binding van de normatieve bepalingen”, in M. RIGAUX (ed.), Actuele problemen van het 
arbeidsrecht 2, Antwerpen, Kluwer, 1990, 39-40. 
235 Arbh. Brussel 12 oktober 1984, J.T.T. 1985, 116. 
236 Arbrb. Antwerpen 14 november 1996, Soc. Kron. 1998, 281. 
237 C. WANTIEZ, “Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail”, Brussel, Larcier, 2003, 122-123; F. 
DORSSEMONT, “Naar een extensieve interpretative van restricties op sociale bescherming? Ook wel: pleidooi 
voor de eerbiediging van het vertrouwensbeginsel in arbeidsverhoudingen”, noot onder Arbh. Antwerpen 19 
april 1999, Soc. Kron. 2000, 20. 
238 L. PELTZER, Conventionele overdracht van ondernemingen, Mechelen, Kluwer,2007, 197; C. ENGELS, 
Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten., Gent, Larcier, 2001, 252p. 



    46 
 

arbeidsovereenkomst te respecteren totdat deze ophoudt uitwerking te hebben. Het is echter anders 

wanneer de nieuwe onderneming een andere activiteit heeft. In dat geval valt zij niet in het 

toepassingsgebied van de oude collectieve arbeidsovereenkomst”239. Dit standpunt werd bovendien 

bevestigd door de toenmalige minister van Arbeid en Tewerkstelling: “De nieuwe werkgever zal 

uiteraard niet de collectieve arbeidsovereenkomst moeten eerbiedigen die de oude werkgever verbond 

wanneer de onderneming een activiteit heeft die niet meer in het toepassingsgebied van deze 

overeenkomst valt”240. 

135. Een tweede argument kan worden gevonden in het feit dat bovenstaande stelling niet in strijd is 

met de tekst van de richtlijn. Artikel 3, lid 3 van richtlijn 2001/23/EG legt namelijk enkel de verdere 

naleving van de arbeidsvoorwaarden op en niet de binding van de collectieve arbeidsovereenkomsten 

als zodanig. Deze doorwerking wordt immers al verkregen via artikel 23 CAO-wet, waardoor een 

beroep op artikel 20 CAO-wet niet langer vereist is om de bescherming van de richtlijn te genieten. 

Evenwel is het zo dat door zich te beroepen op artikel 23 CAO-wet, er sprake is van een verminderde 

bescherming. Zoals al gezegd, is immers een mogelijke wijziging van de individuele bepalingen van 

de arbeidsovereenkomst mogelijk. Hierbij zal echter respectievelijk de instemming van de werknemer 

of minstens een syndicale organisatie verkregen dienen te worden, naargelang het gaat om een 

individuele, hetzij een collectieve wijziging. 

136. Een laatste argument kan worden gevonden in de tekst van artikel 3, lid 3 van de richtlijn. Dit 

artikel bepaalt immers dat de verkrijger na de overgang de in de collectieve arbeidsovereenkomst 

vastgelegde arbeidsvoorwaarden moet handhaven tot op het tijdstip waarop de collectieve 

arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of afloopt of “waarop een andere collectieve 

arbeidsovereenkomst in werking treedt of wordt toegepast”. Bij wijziging van paritair comité zal er 

een andere collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. Volgend uit de letterlijke tekst van 

artikel 3, lid 3 richtlijn 2001/23/EG zal bijgevolg de verkrijger niet langer gehouden zijn de CAO van 

het bevoegde paritair comité te handhaven. 

137. Bovendien werd deze tweede stelling bijgetreden in een arrest van het Arbeidshof te Antwerpen 

van 17 mei 1999241, dat het hierboven vermelde vonnis van de Arbeidsrechtbank van 14 november 

1996 hervormt242. In deze zaak draaide het om een overdracht van onderneming waarbij er zich een 

wijziging van paritair comité voordeed243. Een werknemer die ontslagen werd door de verkrijger, 

beriep zich op een werkzekerheidsregeling uit een sectorale CAO gesloten binnen het paritaire comité 

van de overdrager. Het Hof oordeelde uiteindelijk dat op basis van artikel 20 CAO-wet die CAO 

                                                      
239 Memorie van toelichting, Parl. St. Senaat 1966-67, nr. 148, 29. 
240 Pasin. 1968, 1934. 
241 Arbh. Antwerpen 17 mei 1999, J.T.T. 2000, 24. 
242 Zie randnr. 133. 
243 Van PC nr. 306 voor het verzekeringswezen naar PC nr. 307 voor de makelarij en de 
verzekeringsagentschappen. 
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ophield uitwerking te hebben op het ogenblik van de indiensttreding bij de verkrijger die viel onder het 

ressort van een ander paritair comité.  

C Arrest van het Hof van Cassatie van 31 maart 2003 

138. Na bovenstaande discussie leek een arrest van het Hof van Cassatie van 31 maart 2003 eindelijk 

duidelijkheid te zullen brengen244. Deze zaak betrof een overdracht van onderneming waarbij een 

bedrijf dat behoorde tot de zelfstandige kleinhandel, werd overgenomen door een onderneming met 

een groothandel in auto-onderdelen als hoofdactiviteit. De verkrijger viel hierbij onder een ander 

paritair comité met voor de werknemers betere sectorale loonbarema’s. Een overgedragen bediende 

die na de overdracht ontslagen werd, beriep zich hierop en eiste de betaling van achterstallig loon en 

een verhoogde opzeggingsvergoeding. Enigszins opmerkelijk beriep de verkrijger zich op artikel 20 

CAO-wet ten nadele van de overgedragen werknemers, om te argumenteren dat hij de oorspronkelijke 

sectorale regeling diende toe te passen. 

139. Aanvankelijk verwierp het Arbeidshof van Gent het argument van de verkrijger als zouden de 

overgedragen werknemers na de overdracht nog steeds gebonden zijn door de oorspronkelijke 

sectorale regelingen245. Het Hof opteerde bijgevolg voor de niet-toepassing van artikel 20 CAO-wet 

ingeval van verandering van paritair comité en een bezoldiging toegekend overeenkomstig de 

barema’s die van toepassing waren bij de verkrijger. Hiermee ligt deze rechtspraak in dezelfde lijn als 

deze van het hierboven vermelde arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 1999246. 

140. Het Hof van Cassatie daarentegen, vermeed de principevraag van artikel 20 CAO-wet door zich 

te concentreren op de materiële draagwijdte van deze bepaling. Volgens het Hof strekt artikel 20 

CAO-wet enkel tot bescherming van de werknemer bij gehele of gedeeltelijke overdracht van de 

onderneming en hem het behoud waarborgt van de rechten bepaald in de collectieve 

arbeidsovereenkomst die zijn vroegere werkgever bond. Daarom sluit het niet uit dat de werkgever 

betere arbeidsvoorwaarden moet toekennen op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst die voor 

zijn eigen onderneming geldt. 

141. Sommige auteurs leiden uit dit arrest af dat het Hof van Cassatie de onvoorwaardelijke toepassing 

van artikel 20 CAO-wet onderschrijft247. Deze interpretatie lijkt niet correct. Het Hof doet immers niet 

uitdrukkelijk uitspraak over de toepasselijkheid van het artikel 20 CAO-wet bij de verandering van 

paritair comité248. Ook het feit dat het Hof gewag maakt van een soort gunstigheidsprincipe is geen 

                                                      
244 Cass. 31 maart 2003, RW 2003-2004, 954. 
245 Arbh. Gent 15 februari 2002. 
246 Arbh. Antwerpen 17 mei 1999, J.T.T. 2000, 24. 
247 W. RAUWS, “Overgang van onderneming, wijziging van paritair comité en collectieve arbeidsvoorwaarden: 
artikel 20 in het licht van het gunstigheidsbeginsel”, noot onder Cass. 31 maart 2003, RW 2003-2004, 955; C. 
WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 123. 
248 M. DE VOS, “Overgang van onderneming en verandering van paritair comité”, NjW. 2003, 660. 
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argument om te besluiten tot de onvoorwaardelijke toepassing van artikel 20 CAO-wet. De toepassing 

onder dit regime van de meest gunstige norm kan evenzeer slaan op individuele arbeidsvoorwaarden, 

geiïncorporeerd via artikel 23 CAO-wet. 

D Statische of dynamische interpretatie 

142. Recent, stond ook op niveau van het Europees Hof van Justitie de vraag naar de doorwerking van 

sectorale CAO’s centraal. In de zaak Werhof249 lag de vraag voor of na een overdracht van 

onderneming de nieuwe werkgever een loonsverhoging moest toekennen aan een overgenomen 

werknemer. Deze loonsverhoging was overeengekomen in een nieuwe sectorale CAO, gesloten na de 

eigenlijke overdracht. Bovendien was deze CAO onderhandeld door een werkgeversfederatie waarbij 

de oude werkgever wel, maar de nieuwe werkgever niet aangesloten was. In casu was in de 

arbeidsovereenkomst van de overgedragen werknemer een verwijzingsbeding opgenomen dat verwees 

naar de sectorale CAO en de CAO van toepassing verklaarde op de individuele arbeidsverhouding van 

de werknemer. 

143. Van belang in deze zaak was dus hoe een dergelijk verwijzingsbeding moet worden 

geïnterpreteerd. Gaat men uit van een statische interpretatie, dan houdt dit in dat het 

verwijzingsbeding alleen verwijst naar de sectorale akkoorden die bestonden op het moment van de 

overgang. Vertrekt men daarentegen van een dynamische interpretatie, gelden ook de sectorale 

akkoorden gesloten na de overdracht van onderneming. 

144. Het Hof van justitie is voorstander van een statische interpretatie: “In de eerste plaats blijven de 

in deze overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden slechts gehandhaafd tot het tijdstip waarop 

deze wordt beëindigd of afloopt of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of 

wordt toegepast. Uit de bewoordingen van de richtlijn volgt dus geenszins dat de communautaire 

wetgever de verkrijger heeft willen binden aan andere collectieve overeenkomsten dan die welke van 

kracht was op het tijdstip van de overgang en hem bijgevolg heeft willen verplichten de 

arbeidsvoorwaarden naderhand te wijzigen door de toepassing van een nieuwe, na de overgang 

gesloten overeenkomst”250 

Om zijn interpretatie te onderbouwen, verwijst het Hof bovendien naar de doelstelling van de richtlijn: 

“die enkel ertoe strekt de op de dag van overgang bestaande rechten en verplichtingen van de 

werknemers te handhaven. Daarentegen beoogt de richtlijn niet de bescherming van loutere 

verwachtingen en derhalve hypothetische voordelen ten gevolge van toekomstige ontwikkelingen van 

collectieve overeenkomsten”251. Hoewel volgens het Hof deze doelstelling moet worden beschermd, 

                                                      
249 HvJ 9 maart 2006, Werhof, nr. C-499/04, Jur. I-2397. 
250 HvJ 9 maart 2006, Werhof, nr. C-499/04, Jur. I-2397, punt 29. 
251 HvJ 9 maart 2006, Werhof, nr. C-499/04, Jur. I-2397, punt 29. 
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mag “niet voorbij worden gegaan aan de rechten van de verkrijger, die de aanpassingen en 

veranderingen moet kunnen doorvoeren waartoe de voortzetting van zijn activiteiten noopt”252. 

Ten slotte verwijst het Hof naar het beginsel van vrijheid van vereniging, dat eveneens het recht omvat 

om geen deel uit te maken van een vakbond. Dit recht wordt bekrachtigd in artikel 11 van het 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en is een beschermd 

grondrecht in de communautaire juridische orde253. 

145. Ook in het arrest Juuri van 27 november 2008, kiest het Hof van Justitie voor een statische 

interpretatie254. Dit arrest ging over een werkneemster tewerkgesteld in het personeelsrestaurant van 

een metaalverwerkend bedrijf in Finland. De van toepassing zijnde CAO voor de metaalsector liep af 

op 31 januari 2003, waarbij een nieuwe CAO inging op 1 februari 2003. Net op 31 januari 2003 ging 

het personeelsrestaurant over naar een onderneming die viel onder de CAO voor de horeca. Van 

oordeel dat hierdoor haar arbeidsvoorwaarden opmerkelijk waren gewijzigd, verbrak de werkneemster 

haar arbeidsovereenkomst en vorderde een vergoeding wegens onrechtmatig ontslag255. 

In casu moest dus worden nagegaan of de overnemer wettelijk handelde door louter toepassing te 

maken van de CAO van toepassing op de horeca en geen acht te slaan op de CAO’s van de 

metaalsector. Is dit laatste het geval, dan geeft een opmerkelijke wijziging van arbeidsvoorwaarden 

immers geen aanleiding tot een verhoogde ontslagvergoeding. 

Het Hof van Justitie is van mening dat artikel 3, lid 3 van richtlijn 2001/23 geen afbreuk kan doen aan 

de wil van de partijen zoals die in de collectieve arbeidsovereenkomst tot uitdrukking is gebracht. 

Volgens het Hof volgt hieruit dat: “artikel 3, lid 3, van richtlijn 2001/23 de verkrijger niet ertoe 

verplicht, te waarborgen dat de met de vervreemder overeengekomen arbeidsvoorwaarden worden 

gehandhaafd tot na het tijdstip waarop de collectieve arbeidsovereenkomst afloopt, ook al valt dit 

tijdstip samen met dat van de overgang van de onderneming”256. 

E Draagwijdte van de arresten Werhof en Juuri 

146. In de arresten Werhof en Juuri spreekt het Hof zich niet uitdrukkelijk uit of bij wijziging van het 

bevoegde paritaire comité de verkrijger verplicht is de sectorale CAO’s van het voorheen bevoegde 

paritair comité verder toe te passen. Interessanter voor deze discussie is echter de motivatie waardoor 

het Hof van Justitie komt tot een statische interpretatie van artikel 3, lid 3 van richtlijn 2001/23. 

                                                      
252 HvJ 9 maart 2006, Werhof, nr. C-499/04, Jur. I-2397, punt 30. 
253 HvJ 9 maart 2006, Werhof, nr. C-499/04, Jur. I-2397, punt 33. 
254 Hvj 27 november 2008, Juuri, nr. C-396/07, Jur. 2008, I-08883. 
255 De werkneemster beroept zich op artikel 4, lid 2 van de richtlijn. Dit aspect van het arrest zal worden 
behandeld in hoofdstuk drie dat handelt over ontslagbescherming. 
256 Hvj 27 november 2008, Juuri, nr. C-396/07, punt 34. 
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147. Zoals al gezegd verwijst het Hof in het arrest Werhof naar de vrijheid van vereniging, zoals 

opgenomen in artikel 11 EVRM257. Dit beginsel omvat ook het recht om zich niet aan te sluiten bij een 

vakvereniging. Een dynamische interpretatie waardoor een werkgever gebonden zou zijn door CAO’s, 

hoewel hij geen partij was bij het onderhandelen of het afsluiten van deze CAO, zou strijdig zijn met 

dit beginsel258. 

Hoewel er ten slotte verschillende argumenten zijn op basis waarvan een strikte lezing van artikel 3, 

lid 3 van richtlijn 2001/23 kan verworpen worden, is het echter nog steeds wachten op een duidelijke 

stellingname van het Hof van Justitie. 

§ 2 Uitzonderingen 

A Grondslag van het uitzonderingsregime 

148. Artikel 3, lid 4, a van richtlijn 2001/23 bepaalt dat de algemene principes van de richtlijn inzake 

de overdracht van rechten en plichten niet van toepassing zijn op: “de rechten van de werknemers op 

ouderdomsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten betrekkingen uit hoofde 

van voor één of meer bedr�fstakken geldende aanvullende stelsels van sociale voorzieningen welke 

bestaan naast de wettel�ke stelsels van sociale zekerheid van de lidstaten”259. Evenwel legt punt b van 

deze bepaling de lidstaten de verplichting op om maatregelen te treffen met het oog op het behoud van 

de op het tijdstip van de overdracht verworven rechten. 

B Begrippen ouderdomsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen aan nagelaten 

betrekkingen 

149. Wanneer men nagaat wat moet worden verstaan onder de begrippen ouderdomsuitkeringen, 

invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, dient men terug te vallen op het 

arrest Beckman van het Hof van Justitie260.  

150. In dit arrest ging het om een geschil tussen een werkneemster en haar gewezen werkgever, 

Dynamco Whicheloe Macfarlane Ltd. Het geschil had betrekking op een Britse vervroegde 

pensioenregeling, waarop de werkneemster meende recht te hebben na haar ontslag bij D.W.M. 

wegens een teveel aan personeel. De werkneemster was voordien tewerkgesteld bij de Britse National 

Health Service, waarvan de onderneming werd overgedragen aan D.W.M. 

                                                      
257 HvJ 9 maart 2006, Werhof, nr. C-499/04, Jur. I-2397, punt 30. Zie ook C. ENGELS, “Wijziging van paritair 
comité bij overgang van onderneming en het lot van de collectieve arbeidsovereenkomsten”, noot onder Arbh. 
Antwerpen 17 mei 1999, J.T.T. 2000, 29. 
258 L. PELTZER, “Transferts d’entreprise et changement de commission paritaire: l’arrêt de la C.J.C.E. du 9 mars 
2006 au secours des employeurs?”, Ors. 2006, afl. 8, 1-7. 
259 Artikel 4 CAO 32bis. 
260 HvJ 4 juni 2002, Beckmann, Rec. 2002, I, 4893. 
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Deze vervroegde pensioenregeling was van toepassing op werknemers tussen 50 jaar en de 

pensioenleeftijd en die ten minste vijf jaar aangesloten waren bij de N.H.S. Superannuation Scheme261. 

Ze voorzag in een vroegtijdig pensioen en vervangende vergoedingen in drie gevallen, waaronder het 

geval van een ontslag wegens een teveel aan personeel.  

Hoewel de werkneemster bij haar ontslag bij D.W.M. aan de voorwaarden voldeed, ontving ze geen 

enkele van de voorziene vervangende uitkeringen. D.W.M. was van mening dat de betrokken 

uitkeringen pensioenuitkeringen zijn die vallen onder het uitzonderingsregime van artikel 3, lid 3 van 

richtlijn 2001/23. De werkneemster van haar kant, stelde dat de betrokken uitkeringen voortvloeien uit 

een voorschrift dat van toepassing is op een situatie van ontslag en dus niet vallen onder artikel 3, lid 3 

van de richtlijn. 

151. Het Hof van Justitie is in de eerste plaats van mening dat de uitzonderingen voorzien in artikel 3, 

lid 3 van de richtlijn strikt moeten worden geïnterpreteerd. Volgens het Hof kunnen slechts 

uitkeringen die worden uitbetaald wanneer de werknemer het normale voorziene einde van zijn 

loopbaan bereikt, als ouderdomsuitkeringen worden aanzien. Uitkeringen die worden betaald in het 

geval van ontslag wegens personeelsinkrimping, horen hier niet bij, “zelfs indien deze uitkeringen 

worden berekend aan de hand van de berekeningswijze van de gewone pensioenen”262. 

152. In het arrest Martin bevestigde het Hof van justitie deze opvatting263.In dit arrest ging het om 

dezelfde uitkeringen als in het arrest Beckmann, zij het in een kader van een tussen de werkgever en 

werknemer overeengekomen vervroegd pensioen. Het Hof van Justitie herneemt in dit arrest letterlijk 

de motivering uit het arrest Beckmann. Volgens het Hof: “is er geen reden dergelijke uitkeringen 

verschillend te behandelen naargelang zij worden gevraagd in verband met een ontslag wegens 

personeelsinkriming of in het kader van een tussen werkgever en werknemer overeengekomen 

vervroegd pensioen dat geen vertrek van de werknemer aan het in de algemene opzet van zijn 

pensioenregeling voorziene einde van zijn loopbaan is”264. 

C Behoud aanvullende pensioentoezeggingen voor toekomstige dienstjaren 

153. Bij het bespreken van de gevolgen van een overdracht op het lot van aanvullende 

pensioenstelsels, moet men een onderscheid maken tussen de in het verleden opgebouwde 

pensioenrechten en de opbouw van pensioenrechten naar de toekomst toe265. In de eerste plaats zal 

worden ingegaan op de toekomstige pensioenrechten. 

                                                      
261 Pensioenregime van de N.H.S. 
262 Arrest Beckmann, punten 30-32. 
263 HvJ. 6 november 2003, Martin, Jur. I-12859. 
264 Arrest Beckmann, punt 34. 
265 A. VAN DAMME en B. HEYLEN, “Overgang van onderneming en de gevolgen op de aanvullende 
pensioentoezeggingen”, Or. 2005, afl. 5, 130. 
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154. Zoals gezegd, doet het uitzonderingsregime voorzien in richtlijn 2001/23 en CAO 32bis geen 

afbreuk aan: “de bijzondere regelingen, die voortvloeien uit de wet of uit andere collectieve 

arbeidsovereenkomsten”266. De commentaar bij artikel 4 CAO 32bis verduidelijkt deze bepaling en 

stelt dat deze bijzondere regelingen in beginsel het voorwerp zullen uitmaken van onderhandelingen 

tussen vervreemder en verkrijger. Bovendien moet worden rekening gehouden met de Wet op de 

aanvullende pensioenen267 en het hierboven besproken artikel 20 CAO-wet.  

155. In de eerste plaats kan men een onderscheid maken naargelang de aanvullende 

pensioentoezegging al dan niet is vervat in een CAO. Is een collectief pensioenstelsel niet opgenomen 

in een CAO, zal ingevolge artikel 4 CAO 32bis de overnemer in beginsel niet de verplichting hebben 

dit stelsel over te nemen. Toch moet dit laatste genuanceerd worden. De overnemer zal immers niet 

eenzijdig een essentieel element van de arbeidsovereenkomst kunnen wijzigen. Wat aanvullende 

pensioentoezeggingen betreft, wordt aanvaard dat de werkgeversbijdragen tot aanvullende 

pensioenstelsels kunnen gekwalificeerd worden als loon en dus als een essentieel element van de 

arbeidsovereenkomst268. Dergelijke werkgeversbijdragen tot een aanvullend pensioenplan maken dus 

een essentieel element uit van de arbeidsovereenkomst en zullen moeten gerespecteerd worden door 

de overnemer. Wel is het mogelijk dat het pensioenreglement voorziet in een wijzigingsbeding of dat 

de overgedragen werknemers individueel of collectief instemmen met de wijziging. Hierna is het voor 

de overnemer uiteraard wel mogelijk de werkgeversbijdragen te verminderen. 

156. Wijzigt de overnemer zonder toestemming of wijzigingsbeding toch eenzijdig een essentieel 

element van de arbeidsovereenkomst, dan beschikt de overgedragen werknemer over verschillende 

mogelijkheden. Deze laatste zou zich kunnen beroepen op impliciet ontslag of een dwingende reden in 

hoofde van de werkgever. Ook zou de overgedragen werknemer de gerechtelijke ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst kunnen vorderen ten nadele van de werkgever. 

157. Hoewel CAO 32bis de aanvullende pensioentoezeggingen uit haar toepassingsgebied uitsluit, is 

de overnemer dus niet geheel vrij in zijn handelen. Het aanvullende pensioenstelsel zal niet als 

zodanig moeten worden overgenomen, maar wel moet de overnemer ten minste ervoor zorgen de 

werknemers een gelijkwaardig voordeel te bieden. 

                                                      
266 Artikel 4 CAO 32bis. 
267 Wet 28 april 2003, betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 15 mei 2003; De commentaar bij artikel 4 verwijst 
naar de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. De bepalingen van deze wet 
zijn echter niet langer van toepassing op pensioenfondsen en zijn door de bepalingen van de WAP impliciet 
gewijzigd. 
268 Cass. 4 februari 2002, Soc. Kron. 2002, 367; Arbh. Antwerpen 11 februari 2004, Soc. Kron. 2005, 64; Arbh. 
Brussel 25 november 2002, Soc. Kron. 2004, 221-222; Arbh. Hasselt 27 juni 2000, Soc. Kron. 2002, 98; Zie ook: 
L. SOMMERIJNS en C. DE RIDDER, “Pensions complémentaires en pratique”, Kluwer 2005, 227. 
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158. Anders is het gesteld met de zogenaamde individuele pensioentoezeggingen, zijnde: “ een 

occasionele, niet-stelselmatige pensioentoezegging aan één werknemer en/of zijn rechthebbenden”269. 

Een dergelijke pensioentoezegging mag slechts gesloten worden wanneer er in de onderneming voor 

alle werknemers een aanvullend pensioenstelsel bestaat270. In tegenstelling tot de collectieve 

pensioenstelsels, worden individuele pensioentoezeggingen niet uit het toepassingsgebied van de 

richtlijn en CAO 32bis gesloten. Zowel de richtlijn als CAO 32bis spreken immers louter over 

stelsels271. Na een overdracht van onderneming zal een overnemer bijgevolg de individueel 

toegekende pensioentoezeggingen moeten respecteren. 

159. Ten slotte is het nog mogelijk dat een aanvullend pensioenstelsel vastgelegd is in een CAO. In 

dat geval verwijst de commentaar bij artikel 4 CAO 32bis naar de toepassing van artikel 20 CAO-wet. 

Zoals hierboven al besproken legt artikel 20 CAO-wet voor de overnemer de verplichting op, de 

CAO’s die golden bij de overdrager te eerbiedigen, totdat zij ophouden uitwerking te hebben272. 

160. Behoren overdrager en overnemer tot hetzelfde paritair comité en zijn beiden desgevallend 

aangesloten bij hetzelfde sectorplan, dan zullen de overgedragen werknemers ex artikel 20 CAO-wet 

in beginsel blijven genieten van hetzelfde sectorplan273274. Zoals hierboven al beschreven, is de situatie 

heel wat minder duidelijk wanneer overdrager en overnemer behoren tot een verschillend sectoraal 

paritair comité. In dat verband moet verwezen worden naar artikel 37, §2 van de WAP. Dit artikel stelt 

dat de verandering van paritair comité of subcomité geen vermindering van de pensioentoezegging 

mag inhouden, behoudens andersluidende beslissing overeenkomstig de procedures van artikel 7275. 

161. Hoewel de Memorie van Toelichting hierover niets zegt, lijk het correct te stellen dat artikel 37, 

§2 WAP ook van toepassing is bij een wijziging van paritair comité na een overdracht van 

onderneming276. Het belangrijkste argument hiervoor kan gevonden worden in artikel 37, §1 WAP dat 

voorschrijft dat een overdracht van onderneming in geen geval mag leiden tot een vermindering van 

de reserves van de aangeslotenen. Deze bepaling duidt erop dat de wetgever bij het opstellen van de 

WAP wel degelijk rekening hield met de bepalingen van CAO 32bis. Zou artikel 37, §2 WAP geen 

                                                      
269 Artikel 3, § 1, 4° WAP. 
270 Artikel 6 WAP. 
271 De richtlijn spreekt over: “voor één of meer bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels”, CAO 32bis 
handelt over: “stelsels van ouderdoms-, overlevings-, en invaliditeitsuitkeringen”. 
272 Zie randnr. 128. 
273 Dit is een aanvullend pensioenstelsel op sectorniveau. 
274 Onder voorbehoud van het gebruik door de overnemer van de eventuele opting-out mogelijkheid. De 
sectorale CAO kan aan de werkgever van de sector de mogelijkheid bieden om de uitvoering van het 
pensioenstelsel voor alle of een deel van hun werknemers geheel of gedeeltelijk zelf te organiseren via een 
pensioenstelsel op niveau van de onderneming. Artikel 9 WAP schrijft hier enkele voorwaarden en een 
procedure voor. 
275 Namelijk via het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst wanneer er een ondernemingsraad, comité 
voor preventie of bescherming op het werk of een vakbondsafvaardiging is. In alle andere gevallen via een 
wijziging van het arbeidsreglement. 
276 Dit in tegenstelling tot het hierboven besproken artikel 20 CAO-wet dat niet de hypothese van een 
verschillend paritair comité na overdracht lijkt te omvatten. 
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betrekking gehad hebben op de hypothese van een overdracht, lijkt het aannemelijk dat de wetgever 

dit uitdrukkelijk had aangegeven. Nu maakt deze bepaling geen onderscheid tussen wijziging van een 

paritair comité als gevolg van een overgang van onderneming en wijziging los van een overgang van 

onderneming. 

D Behoud aanvullende pensioentoezeggingen voor verleden dienstjaren 

162. Voor wat betreft door de werknemer in het verleden opgebouwde individuele of collectieve 

pensioentoezeggingen, is de overnemer in beginsel niet verplicht deze over te nemen277278. De 

overgedragen werknemers zullen bovendien een dergelijke overdracht niet kunnen afdwingen. Artikel 

32 WAP, de bepaling die handelt over de individuele overdracht van verworven reserves, is immers 

alleen van toepassing bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

163. Evenmin is het zo dat de overgedragen werknemers hun verworven reserves van voor het tijdstip 

van de overdracht zullen verliezen. Wat er echter met deze reserves zal gebeuren, dient het voorwerp 

uit te maken van onderhandelingen tussen overdrager en overnemer. In ieder geval zal hierbij rekening 

gehouden moeten worden met het hierboven aangehaalde artikel 47 WAP, dat stelt dat een overdracht 

van onderneming in geen geval mag leiden tot een vermindering van de op het ogenblik van de 

overdracht verworven reserves van de aangeslotenen. Hierna zal worden nagegaan wat de 

verschillende mogelijkheden bij een overdracht zijn.  

D.1. De overnemer zet het pensioenstelsel van de overdrager ongewijzigd verder 

164. Na een overdracht is het zo dat de overnemer kan beslissen het bij de overdrager geldende 

pensioenstelsel ongewijzigd over te nemen. Is de pensioentoezegging van de overdrager van het type 

“vaste prestaties” 279 dan zullen de verworven reserves mee overgedragen worden ter financiering van 

de uiteindelijk beloofde pensioenprestatie. Bij het ongewijzigd overnemen van een pensioenstelsel van 

het type vaste prestaties zal de overnemer evenwel moeten overgaan tot een “revalorisatie van de 

verleden diensttijd”280. In deze hypothese zullen de verworven reserves overgaan van de 

pensioeninstelling van de overdrager, naar deze van de overnemer. Deze laatste zal instaan voor het 

verder beheer ervan. 

                                                      
277 L. SOMMERIJNS en B. HEYLEN, “Aandachtspunten bij de overgang van ondernemingen”, Life &Benefits 2005, 
nr. 6, 6. 
278 Onder voorbehoud van het geval waarbij het pensioenplan is opgenomen in een CAO. 
279 Ook wel “te bereiken doel” of “defined benefits” genoemd. Dit is een pensioenstelsel waarbij bij het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd een bepaalde pensioenprestatie wordt beloofd. 
280 Deze revalorisatie betekent dat overeenkomstig de pensioenformule, de pensioengrondslag zal toegepast 
worden over de volledige verleden diensttijd, zowel deze bij de overdrager als bij de overnemer. Deze 
pensioengrondslag kan gelijk zijn aan het laatste loon of een gemiddelde van het loon over drie of vijf jaar of een 
andere grondslag beschreven in het pensioenreglement. 
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165. Heeft de overdrager een pensioenstelsel van het type “vaste bijdragen”281 of “cash balance”282 

zullen de verworven reserves bestaan uit het op het ogenblik van de overdracht gekapitaliseerde 

bijdragen. Van belang is hier artikel 24 WAP. dat een wettelijk minimumrendement voorschrijft dat 

geldt zowel ten aanzien van zowel de persoonlijke bijdragen als de werkgeversbijdragen. Dit 

rendement dient gehaald te worden op het moment van de uittreding, de pensionering van de aan het 

pensioenplan aangesloten werknemer of op het moment van de opheffing van de pensioentoezegging. 

Wie verantwoordelijk is voor het halen van het wettelijk minimumrendement zal afhangen of de 

verworven reserves al dan niet worden overgedragen naar de pensioeninstelling van de overnemer. 

D.2. De overnemer sluit de overgedragen werknemers aan bij het eigen pensioenstelsel 

166. Het is uiteraard ook mogelijk dat de overnemer de overgedragen werknemers wenst aan te sluiten 

bij het eigen pensioenstelsel. Zo kan het zijn dat de werknemers waaraan voor de overdracht 

pensioentoezeggingen van het type “vaste prestaties” worden toegekend, na de overdracht worden 

aangesloten bij een systeem van het type “vaste bijdragen”.  

167. In dit verband moet worden gewezen op artikel 15 van het uitvoerings-KB WAP283. Deze 

bepaling schrijft voor dat bij wijziging van een pensioentoezegging van het type “vaste prestaties” de 

verworven reserves op dynamische wijze moeten worden beheerd284. Ook hier zijn twee hypotheses 

denkbaar285. De eerste bestaat erin de overnemer te aanzien als een nieuwe inrichter, waarbij het bij de 

overdrager bestaande stelsel wordt stopgezet. In beginsel is de overnemer immers niet verplicht de 

aanvullende pensioentoezeggingen mee over te nemen. Een tweede hypothese houdt dan weer in dat er 

geen sprake is van een uittreding en de pensioentoezeggingen van de overdrager gewijzigd worden. 

Gesteld wordt dat het principe van het dynamisch beheer slechts toepassing vindt in de tweede 

hypothese, gezien er alleen dan sprake is van een wijziging. 

168. Uiteraard zal het feit bij welke pensioeninstelling de verworven reserves zich bevinden, bepalend 

zijn om te na te gaan wie de kost van het dynamisch beheer draagt. Blijven de verworven reserves bij 

de pensioeninstelling van de vervreemder, dan is de kans groot dat de verveemder aangesproken zal 

worden voor het dynamisch beheer. Het is duidelijk dat dit laatste voor de overdrager verre van 

eenvoudig zal zijn. De overdrager zal immers vaak maar aangesproken worden lange tijd na de 
                                                      
281 Een pensioenstelsel waarbij de werkgever belooft een bepaalde bijdrage te storten. 
282 Houdt het midden tussen een pensioenstelsel van het type vaste prestaties en een pensioenstelsel van het type 
vaste bijdragen. In dit type zullen ook bijdragen worden gestort, maar hieraan wordt een rendement gekoppeld 
dat bepaald is in het pensioenreglement. 
283 KB 14 november 2003 tot uitvoering van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en 
het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 14 
november 2003. 
284 Het dynamisch beheer houdt in dat rekening moet houden met de dienstjaren voor de wijziging van het 
pensioenplan, maar ook met andere gegevens zoals loon, het pensioenplafond en kapitalisatiefactoren, van 
toepassing op het moment van de berekening, zijnde het moment van uittreding of pensionering. 
285 A. VAN DAMME en B. HEYLEN, “Overgang van onderneming en de gevolgen op de aanvullende 
pensioentoezeggingen”, Or. 2005, afl. 5, 136. 
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overdracht van onderneming, namelijk op het moment van de uittreding of pensionering. Worden de 

verworven reserves echter overgedragen naar de pensioeninstelling van de overnemer, dan zal het 

logisch zijn dat deze laatste aangesproken wordt voor wat betreft het dynamisch beheer. De overnemer 

is immers na het tijdstip van de overdracht de werkgever van de overgedragen werknemers. 

169. Ten slotte dient men erop te wijzen dat het principe van het dynamisch beheer niet van toepassing 

is bij een pensioenstelsel van het type “vaste bijdragen” of “cash balance”. Zoals al aangehaald, zal 

wel rekening moeten worden gehouden met de minimumrente uit artikel 24 WAP. 
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Hoofdstuk 3 

Hoofdelijke aansprakelijkheid tussen overdrager en overnemer 

 

§ 1 Principe 

A Wettelijke bepalingen 

170. Zoals hierboven al gezegd, houdt artikel 3, § 1 van richtlijn 2001/23 de automatische overgang in 

van de vervreemder op de verkrijger van de rechten en verplichtingen die op het tijdstip van de 

overdracht voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst286. Het tweede lid van dezelfde paragraaf voorziet 

bovendien in de mogelijkheid voor de lidstaten te bepalen dat vervreemder en verkrijger na het tijdstip 

van de overgang hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen welke voor het tijdstip van de 

overgang voortvloeien uit een op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of 

arbeidsbetrekking. 

171. België heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via artikel 8 CAO 32bis. Deze bepaling 

stelt: “De vervreemder en de verkrijger zijn in solidum gehouden tot betaling van de op het tijdstip van 

de overgang, bestaande schulden die uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkomsten 

voortvloeien…”287. Meer specifiek kan dit bijvoorbeeld gaan om vakantiegeld, achterstallig loon en 

overeengekomen premies en bonussen. 

172. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat de tekst van de vroegere richtlijn288 geen 

onderscheid maakte tussen schulden ontstaan uit verbintenissen voor of na de overdracht. Het Hof van 

Justitie bevestigde in zijn arrest Abels bovendien dat het geheel van rechten en verplichtingen zonder 

onderscheid en dan wel ontstaan voor of na de overgang, overgenomen worden door de verkrijger289. 

Artikel 8 CAO 32bis heeft het duidelijk over schulden die al bestaan bij de overdracht, waardoor kan 

besloten worden dat de Belgische wetgever slechts gedeeltelijk ervoor heeft gekozen in een ruime 

hoofdelijkheid te voorzien. 

B Draagwijdte artikel 8 CAO 32bis 

173. De aansprakelijkheid uit art. 8 CAO 32bis betreft slechts de bestaande schulden die uit de op het 

tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten voortvloeien290. Onder bestaande schulden 

                                                      
286 Artikel 7 CAO 32bis. 
287 met uitzondering van de schulden uit hoofde van aanvullende regimes van sociale voorzieningen, zoals 
bedoeld bij artikel 4 van CAO 32bis. 
288 Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, 
vestigingen of onderdelen daarvan, Pb L., nr. 061, nr. 061, 5 maart. 1977, 26. 
289 HvJ 7 februari 1985, Abels, J.T.T.,1985, 163, noot V. BERTRAND. 
290 Cass. 20 oktober 1997, Soc. Kron. 1998, 222. 
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moet worden verstaan: de schulden die opeisbaar zijn ten tijde van de overdracht291. Zo kan 

bijvoorbeeld een ontslag gegeven naar aanleiding van de overgang op een tijdstip voorafgaand aan 

deze overgang tot de toepassing leiden van artikel 8 CAO 32bis, namelijk de in solidum gehoudenheid 

van de overdrager292. Anderzijds zal de overdrager niet in solidum gehouden zijn tot aanspraken van 

werknemers aangeworven door de overnemer na de overgang of die al deel uitmaakten van het 

personeel van deze laatste. 

174. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er verbintenissen ontstaan nà de overdracht. Zo kan het 

bijvoorbeeld zijn dat de overnemer het overgenomen personeel slecht betaalt. Artikel 8 CAO 32bis 

zegt niets over eventuele solidariteit bij schulden na de overdracht. Het lijkt hier dan ook logisch in de 

eerste plaats terug te grijpen naar Richtlijn 2001/23/EG. Artikel 3, §1, 2e lid heeft slechts betrekking 

op het tijdstip van de overdracht bestaande schulden, waaruit men volgens mij moet afleiden dat deze 

princiepsregeling blijft gelden, in geval de CAO niets specifiek bepaalt. Later in dit hoofdstuk zal 

besproken worden dat er wel degelijk hieromtrent nog discussie bestaat.  

C In solidum aansprakelijkheid 

175. Belangrijk is ook dat artikel 8 CAO 32bis het heeft over een in solidum aansprakelijkheid, daar 

waar de richtlijn het heeft over een hoofdelijke aansprakelijkheid. Hoewel er soms over deze twee 

figuren discussie bestaat293, is men het eens dat er verschillen zijn wat betreft hun secundaire 

gevolgen, meer specifiek met betrekking tot de artikelen 1206 en 1207 BW. 

176. De tekst van artikel 1206 BW stelt het volgende: “Vervolgingen tegen één van de hoofdelijke 

schuldenaars stuiten de verjaring ten aanzien van allen.” Deze bepaling gaat niet op bij een in solidum 

aansprakelijkheid294, waardoor het voor een werknemer die zich wil beroepen op de toepassing van 

artikel 8 CAO 32bis aan te raden is, een procedure gelijktijdig tegen de cedent als cessionaris in te 

leiden295. Als immers de werknemer zou beslissen zich te wenden tot de cedent (of cessionaris) binnen 

de verjaringstermijn voorgeschreven door art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet296 en dit niet zou doen 

ten aanzien van respectievelijk de cessionaris of cedent, zou hij zich geconfronteerd kunnen zien met 

de verjaring van zijn tweede vorderingsmogelijkheid. 

177. De in solidum aansprakelijkheid wijkt ook af van de regel uit artikel 1207 BW die voorschrijft dat 

de eis tot betaling van interest tegen een van de hoofdelijke schuldenaars, ook de interest doet lopen 

                                                      
291 Cass. 24 april 2006, J.T.T. 2007, afl. 965, 6; Arbh. Antwerpen 16 april 1996, J.T.T. 1996, 373. 
292 Zie oa. HvJ 24 januari 2002, J.T.T., 2002, 185; HvJ 12 maart. 1998, J.T.T., 1998, 221; HvJ 15 juni 1988, 
J.T.T., 1989, 40. 
293 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge,Tome III, nrs 325 ev. 
294 Arbh. luik 4 oktober 2004, Soc. Kron. 2005, 203.ev. 
295 C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 98. 
296 Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst, BS 22 augustus 1978. 
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ten aanzien van allen297. Het feit echter dat een stelsel van in solidum aansprakelijkheid afwijkt van 

artikel 1207 BW is volgens WANTIEZ louter theoretisch gezien het merendeel van de aan de 

werknemer verschuldigde sommen van rechtswege verschuldigd zijn ex artikel 10 van de 

Loonbeschermingswet298. Men dient ook op te merken dat de in solidum aansprakelijkheid uiteraard 

geen afbreuk doet aan de andere bepalingen hieromtrent in het BW299. 

Men kan deze vorderingen op basis van de in solidum aansprakelijkheid bijvoorbeeld instellen tot het 

bekomen van achterstallig loon300 of opzeggingsvergoedingen.301 Een schadevergoeding gegrond op 

het misdrijf ‘niet betalen van het loon’, kon bijvoorbeeld echter niet gevorderd worden.302. 

178. Voorts heeft ook het Arbeidshof van Luik in een arrest van 11 maart 2002 beslist dat zodra de 

vervreemder en de verkrijger in solidum en niet solidair verbonden zijn tot betaling van de schulden 

die bestonden op de datum van de overdracht, in dat geval de vervreemder niet kan veroordeeld 

worden om de verkrijger te vrijwaren voor diens veroordeling tot betaling van loonachterstallen, zelfs 

wanneer het grootste deel daarvan voortkomt uit het feit dat het loonbarema toepasselijk krachtens een 

sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, voor de overdracht van de onderneming niet werd 

gerespecteerd.303. 

§ 2 Toepasselijkheid 1275 BW 

A Inleiding 

179. Hoewel deze discussie momenteel grotendeels achterhaald is door de invoeging van artikel 8 

CAO 32bis, heeft men zich in de rechtsleer en rechtspraak lange tijd de vraag gesteld of een 

overdracht van onderneming ook een delegatie uitmaakt in de zin van artikel 1275 BW. Dit artikel 

bepaalt dat een delegatie waarbij een delegant (overdrager) aan de delegataris (werknemer) een andere 

schuldenaar (gedelegeerde/verkrijger) geeft die zich tegenover de schuldenaar verbindt, geen 

schuldvernieuwing teweegbrengt indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij zijn 

schuldenaar die de delegatie heeft gedaan, van zijn verbintenis ontslaat. Concreet betekent dit dat een 

werknemer die wordt overgedragen en die niet instemt met de delegatie, zijn schuldvorderingen zal 

kunnen richten op de overdrager, gezien deze niet bevrijd is. 

                                                      
297 Arbh. Luik (afd. Namen) 4 oktober 2004, Soc. Kron. 2005, 203. 
298 Wet 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965. 
299 Zowel cedent als cessionaris zullen kunnen worden aangesproken voor het geheel en de betaling door één van 
beide, werkt bevrijdend t.a.v. de ander. (Artikel 1200 BW); De werknemer/schuldeiser kan kiezen wie hij 
aanspreekt zonder dat cedent/ cessionaris het voorrecht van schuldsplitsing kunnen opwerpen. (Artikel 1203 
BW); Eens een schuldenaar bevrijdend heeft betaald, kan hij regres uitoefenen op de ander ten belope van het 
deel dat deze laatste verschuldigd is. (Artikel 1214 BW). 
300 Zie bijvoorbeeld Cass. 20 oktober 1997, J.T.T., 1997, 466. 
301 Cass. 17 februari 1985, J.T.T., 1985, 168. 
302 Cass. 20 oktober 1997, J.T.T., 1997, 466. 
303 Arbh. Luik, 11 maart. 2002, onuitgegeven, A.R. nr. 27 717/98. 
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B Discussie in rechtspraak en rechtsleer 

180. Om een goed beeld te krijgen van de toepassing van artikel 7 CAO 32bis en artikel 1275 BW, is 

het belangrijk een kort overzicht te schetsen van de verschillende standpunten die er lange tijd werden 

ingenomen over de voorrang van één van beide artikelen. 

In de rechtspraak paste een minderheid louter artikel 7 CAO 32bis304 toe, zonder ook maar op enige 

manier de relatie met artikel 1275 BW op te werpen. De vervreemder werd bijgevolg bevrijd geacht, 

vanaf het tijdstip van de overgang305. Andere rechtspraak steunde zich op de theorie van de autonomie 

van het sociaal recht, waardoor CAO-bepalingen voorrang zouden hebben op civielrechtelijke 

bepalingen zoals artikel 1275 BW306. Nog andere rechtspraak was wel van mening dat artikel 1275 

BW van toepassing kon zijn in het geval van een conventionele overdracht van onderneming, maar dat 

tegelijk artikel 7 CAO 32bis in een afwijkende regeling kan voorzien, gezien artikel 1275 BW slechts 

suppletief van aard is307. 

181. Een meerderheidsstrekking daarentegen was van oordeel dat artikel 1275 BW een imperatieve 

bepaling is en dat deze dus voorrang moet hebben op CAO 32bis, hierbij uitgaand van artikel 51 

CAO-wet308. Dat artikel 1275 BW een imperatieve bepaling is, is gebaseerd op een tweeledig 

argument. Enerzijds is zij een bepaling ter bescherming van de schuldeiser en anderzijds dient zij ter 

bevestiging van twee principes uit het gemeen recht, namelijk het principe van de uitvoering van 

verbintenissen ter goeder trouw309 en het principe van de relativiteit der overeenkomsten310. Deze visie 

werd grotendeels gesteund in rechtspraak311 en rechtsleer312 ondanks hier en daar tegenkanting313. 

182. Ten slotte was er een stroming de mening toegedaan dat de verenigbaarheid van artikel CAO 

32bis met artikel 1275 BW niet aan de orde was, gezien zij beiden een verschillend werkingsveld 

zouden hebben. Artikel 1275 BW vereist minstens de toestemming van de schuldeiser, daar waar de 

overgang van de rechten en plichten van rechtswege verloopt314. 

                                                      
304 Vroeger art. 5, alinea 1 CAO nr. 32. 
305 Arbh. Brussel 1 oktober 1997, J.T.T., 467; Arbh. Gent 12 april 1995, J.T.T. 1996, 13; Arbh. Brussel 4 
februari 1985, J.T.T. 1986, 334; Arbrb. Brussel 25 januari 1995, J.T.T. 1996, 171; Arbrb. Brugge 25 november 
1980, J.T.T. 1989, 498. 
306 Arbrb. Antwerpen 12 oktober 1981, RW 1981-82. 
307 Arbh. Bergen 29 mei 1995, J.T.T. 1996, 171; Arbh. Charleroi 25 november 1985, J.T.T. 1986, 335. 
308 Wet 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités, BS 15 januari 
1969. 
309 Artikel 1134 BW 
310 Artikel 1165 BW 
311 Arbh. Bergen 3 februari 1995, J.T.T. 1995, 342; Arbh. Brussel 5 maart. 1985, J.T.T. 1985, 168; Arbh. Brussel 
8 november 1983, J.T.T. 1984, 9; Arbrb. Gent 17 juni 1985, J.T.T. 1986, 66; Arbrb. Brussel 15 juni 1981, J.T.T. 
1982, 170. 
312 M. TAQUET en C. WANTIEZ,  « Transfert d’entreprise et cession de dettes”, J.T.T. 1983, 110; C. WILLEMS en 
F. LAGASSE, “La responsabilité de l’employeur cédant lors d’un transfert d’entreprise.”, J.T.T., 1992, 102. 
313 T.T. Charleroi 25 november 1985, Rev. dr. soc. 1986, p. 246. 
314 Arbh. Gent 11 oktober 1989, J.T.T. 1989, 489; Arbrb. Brussel 25 januari 1995, J.T.T. 1995, 87. 
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C Arresten “Berg en Busschers” en “Katsikas”: eindelijk duidelijkheid315? 

183. Aan de hierboven beschreven discussie kwam grotendeels een einde met het arrest Berg en 

Busschers316. In dit arrest deed zich de vraag voor of de werking van artikel 3.1 Richtlijn 2001/23 

aanleiding gaf tot de bevrijding van de aansprakelijkheid van de vervreemder ten aanzien van de 

overgedragen werknemers, met andere woorden of artikel 3.1 van de richtlijn voorrang had op 

bovenvermeld principe van artikel 1275 BW? 

184. Uit artikel 3.1, §1, 1ste en 2e lid van de richtlijn leidde het Hof af dat door de overgang van de 

onderneming ook de voor de werkgever uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van 

rechtswege overgaan van de vervreemder op de verkrijger. Evenwel maakt het Hof hier het 

voorbehoud voor het geval de lidstaten van de mogelijkheid hebben gebruik gemaakt in een 

hoofdelijke aansprakelijkheid te voorzien ex artikel 3, §1, 2e lid van de richtlijn. In de hypothese dat de 

lidstaten geen gebruik maken van deze mogelijkheid, stelt het Hof dat de vervreemder door het enkele 

feit van de overgang van zijn verplichtingen als werkgever wordt bevrijd, waarbij deze overgang 

losstaat van een eventuele instemming door een werknemer. 

Vervolgens meent het Hof dat deze stelling niet in strijd is met het doel van de richtlijn, die niet 

beoogt de voortzetting van de arbeidsverhouding met de vervreemder te verzekeren, indien de in de 

onderneming tewerkgestelde werknemers niet in dienst van de verkrijger willen blijven.  

185. Ten aanzien van artikel 1275 BW spreekt het Hof zich tenslotte als volgt uit: “Welk belang dit 

beginsel overigens ook moge hebben, hier kan worden volstaan met de vaststelling dat de regels die 

van toepassing zijn in het geval van overgang van een onderneming of vestiging op een ander 

ondernemingshoofd, de tot de andere economische eenheid behorende bestaande arbeidsverhoudingen 

in het belang van de werknemers beogen veilig te stellen. Om deze reden bepaalt de richtlijn, dat de 

uit de arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen van rechtswege op de verkrijger 

overgaan, waarmee zij het door verzoekers in hoofdgeding ingeroepen beginsel opzij zet317. 

186. Het standpunt uit het arrest Berg en Busschers, heeft het Hof vervolgens herhaald in het arrest 

Katsikas318. Ook in dit arrest is het Hof van mening dat het loutere feit van de overdracht zorgt voor de 

bevrijding van de overdrager/cedent, losstaand van enige instemming van de werknemers en 

behoudens de mogelijkheid voor de lidstaten om in een hoofdelijke aansprakelijkheid van vervreemder 

en verkrijger te voorzien. 

                                                      
315 Zie voor een korte bespreking van deze twee arresten N. THOELEN, Conventionele overdracht van 
onderneming/: Richtlijn 2001/23/EG en CAO 32 nr. bis., Gent, Larcier, 2007, VI, 70-71. 
316 HvJ 5 mei 1988, Berg en Busschers, Jur. 1988, 02559. 
317 HvJ 5 mei 1988, Berg en Busschers, nrs. 144/87 en 145/87, Jur. 1988, 2559, ro. 8-14. 
318 Hvj 16 december 1992, Katsikas, Jur. 1992, I-06577.  
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187. Met de twee voorgaande arresten lijkt er definitief een einde te zijn gekomen aan deze discussie, 

dit zeker omwille van het feit dat België gebruik heeft gemaakt van de omzettingsmogelijkheid 

voorzien in artikel 3, §1, lid 2 van de richtlijn, omgezet in artikel 8 CAO 32bis (cf supra). Toch zijn 

hier nog twee opmerkingen op zijn plaats. 

188. Een eerste opmerking betreft het feit dat sommige rechtsleer en rechtspraak na het arrest Berg en 

Busschers in het feit dat artikel 8 CAO 32bis niet afwijkt van artikel 1275 BW (beiden voorzien 

immers in een hoofdelijkheid m.b.t. schulden die bestaan op tijdstip van de overdracht.), een 

impliciete afwijking van de richtlijn 77/187 zien met als gevolg dat artikel 1275 BW blijft gelding 

hebben. Deze redenering gaat echter vandaag niet meer op gezien de tekstuele aanpassing van richtlijn 

77/187 in richtlijn 2001/23, zoals hierboven besproken. 

189. De tweede opmerking gaat over de vaststelling dat na het arrest Berg en Busschers en zelfs 

Katsikas, er nog steeds rechtspraak is die deze twee arresten blijkbaar compleet lijkt te negeren en die 

in deze context stelt dat artikel 1275 BW een imperatieve bepaling is, die voorrang dient te krijgen op 

de bepalingen van de richtlijn. Meer recent werd dit laatste argument tegengesproken door het Hof van 

Cassatie. Hoewel het Hof zich niet heeft uitgesproken over de verhouding tussen CAO 32bis en artikel 

1275 BW, stelt het wel dat artikel 1275 BW niet van dwingend recht is, ten voordele van de 

overnemer in geval van een overdracht van onderneming319. 

D Schulden ontstaan na de bedrijfsovergang 

190. De vraag of artikel 1275 BW, CAO 32bis aan de kant schuift, mag dan wel beslecht zijn met 

betrekking tot bestaande schulden, ook wat betreft toekomstige schulden leverde zij lange tijd 

discussie op. 

191. Zoals al gesteld heeft artikel 8 CAO 32bis. het over de in solidum aansprakelijkheid van de 

cedent en cessionaris voor op het tijdstip van de overgang bestaande schulden die uit een op dat 

moment bestaande arbeidsovereenkomst voortvloeien. Artikel 8 CAO 32bis rept echter met geen 

woord over wat te doen met schulden die ontstaan zijn nà de bedrijfsoverdracht. 

192. Eerst en vooral is het van belang te weten wat er precies wordt verstaan onder schulden ontstaan 

na de overgang. Hierboven werd al beschreven dat het mogelijk is dat de regelen van de richtlijn en 

CAO 32bis van toepassing kunnen zijn wegens het beëindigen van contracten nabij het tijdstip van de 

overgang. Hieruit volgend zullen logisch gezien ook schulden, op dergelijk tijdstip ontstaan, onder de 

toepassing van de regeling van artikel 8 vallen. 

193. Vaak komt het echter voor dat schulden slechts ontstaan, lang nadat de overgang heeft plaats 

gehad. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de verkrijger, zijn overgenomen werknemers slecht betaalt of 

                                                      
319 Cass. 24 april 2006, AR nr. S.05 0080. N., www.juridat.be.  
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dat deze schulden voortvloeien uit een ontslag enkele tijd na de overgang. Het is met betrekking tot dit 

soort schulden dat de vraag naar de toepassing van artikel 1275 BW zich opnieuw stelt. 

194. Een eerste stroming is wederom van mening dat artikel 1275 BW voorrang heeft op CAO 32bis 

op voorwaarde dat aan alle toepassingsvoorwaarden van artikel 1275 BW voldaan is320. Ter 

verduidelijking: om van een delegatie te kunnen spreken is de toestemming vereist van de drie 

betrokken partijen, zonder dat hun toestemming gelijktijdig moet verleend worden321. De delegant 

moet de toestemming verlenen voor de toetreding van de schuldenaar/gedelegeerde, de 

schuldeiser/delegataris moet toestemmen in de toetreding van een nieuwe schuldenaar en de nieuwe 

schuldenaar/gedelegeerde moet zich persoonlijk verbinden ten aanzien van de delegataris. Als één van 

deze toestemmingen ontbreekt, is er geen sprake van een delegatie-overeenkomst in de zin van artikel 

1275 BW. 

195. De visie van het Hof ontwikkeld in het arrest Berg en Buschers wordt opnieuw naast zich 

neergelegd door te argumenteren dat artikel 1275 BW van dwingend recht is en het artikel bovendien 

voorrang heeft op CAO 32bis, zich baserend op de hiërarchie zoals beschreven in artikel 51 CAO-wet. 

Ook ten aanzien van de richtlijn 2001/23 wordt er gesteld dat zij de werking van de richtlijn niet 

uitsluit, gezien de richtlijn geen horizontale rechtstreekse werking heeft322. Past men deze stelling toe, 

dan leidt dit, in de hypothese dat de werknemer de overdrager niet bevrijdt, er toe dat zowel 

vervreemder als verkrijger in solidum gehouden zullen zijn voor schulden ontstaan na de overdracht. 

196. Toch moet men deze aansprakelijkheid voor toekomstige schulden enigszins nuanceren. De 

vervreemder zal enkel aansprakelijk zijn voor toekomstige schulden op voorwaarde dat deze op het 

ogenblik van de overgang bepaald of bepaalbaar waren. Dit vloeit voort uit het feit dat de geldigheid 

van een delegatieovereenkomst ex artikel 1275 BW afhankelijk is van de bepaalbaarheid van het 

voorwerp van de verbintenis van elk van de bij de delegatie betrokken partijen323. Is het voorwerp (met 

andere woorden de schulden) niet bepaald of bepaalbaar dan is er geen sprake van een delegatie ex. 

artikel 1275 BW en dient men louter CAO 32bis toe te passen. Dit leidt tot toepassing van de tweede 

stelling (cf. infra.) De vervreemder is dus enkel aansprakelijk voor de verplichtingen voortvloeiend uit 

de arbeidsverhouding zoals die bestond ten tijde van de overgang. Zo zullen bijvoorbeeld ook nieuwe, 

toekomstige schulden die hun oorsprong vinden in een wijziging van de arbeidsverhouding tussen 

                                                      
320 M. DE VOS, “Overgang van onderneming en de CAO 32bis. Recente ontwikkelingen en nieuwe knelpunten”, 
in M. DE VOS (ed.), 50 jaar nationale arbeidsraad, Brugge, Die Keure, 2003, 238. 
321 RONSE, J., Delegatieovereenkomst, A.P.R., 1954, 37, nr. 36. 
322 L. VAN DEN HENDE, Overzicht van de rechtspraak – Europees Gemeenschapsrecht: rechtsbescherming, 
Brussel, Story-scientia, 1979- 1994, 170-196. 
323 Steunend op art. 1108 BW en art. 1129 BW; Zie ook J. RONSE, “Delegatieovereenkomst”, A.P.R., 1954, 35, 
nr. 31. 
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verkrijger en werknemer324, geenszins het voorwerp kunnen uitmaken van een hoofdelijke 

aansprakelijkheid325. 

197. Een tweede stroming trekt daarentegen de redenering van het Hof in de arresten Berg en 

Busschers en Katsikas door en argumenteert dat de toepassing van artikel 1275 BW onverenigbaar is 

met de interpretatie van artikel 3.1 richtlijn 2001/23 uit voornoemde arresten. Als een werknemer niet 

instemt met bevrijding van de vervreemder, dan wijkt de richtlijn in die zin af van artikel 1275 BW, 

doordat ze de principiële bevrijding oplegt van de vervreemder. Behoudens evenwel de in solidum 

aansprakelijkheid voorzien in artikel 8 CAO 32bis. Bovendien heeft de richtlijn volgens deze 

strekking als gemeenschapsrecht voorrang op het nationale recht326. WANTIEZ onderbouwt dit laatste 

onder andere door te verwijzen naar cassatierechtspraak die stelt dat gemeenschapsbepalingen, die 

voldoende precies en onvoorwaardelijk zijn, voorrang hebben op nationaal recht327. Deze laatste visie 

lijkt te worden gevolgd in het merendeel van de recente rechtspraak328. Meestal wordt in deze 

rechtspraak bovendien geargumenteerd dat de voorwaarden voor de toepasselijkheid van artikel 1275 

BW niet zijn vervuld, aangezien het in het kader van de overdracht van onderneming niet over een 

conventionele schuldoverdracht, doch wel over een bij wet ingestelde schuldoverdracht handelt329. 

198. Het lijkt ten slotte correct bovenstaande problematiek als volgt te benaderen. Men dient hierbij te 

vertrekken vanuit een strikte lezing van artikel 3, §1, 2e lid richtlijn 2001/23. Deze bepaling heeft het 

letterlijk over verplichtingen welke voor het tijdstip van de overgang voortvloeien uit een op het 

tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. Dus noch artikel 3, §1, 

2e lid richtlijn 2001/23, noch artikel 8 CAO 32bis –de omzetting hiervan- hebben het over schulden 

ontstaan nà de overdracht. Artikel 3, §1, 2e lid richtlijn 2001/23 dient dan ook aangemerkt te worden 

als een strikte en beperkte afwijking op het principe geformuleerd in artikel 3, § 1, 1ste lid van de 

richtlijn, respectievelijk artikel 7 CAO 32bis. Anders gezegd, leek duidelijk de bedoeling van de 

Europese wetgever, de mogelijkheid tot hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken tot op het ogenblik 

van de overdracht bestaande schulden. 

                                                      
324 Het is immers toegelaten dat werknemer en verkrijger na de overdracht met wederzijdse toestemming 
bepaalde arbeidsvoorwaarden zouden wijzigen, evenwel binnen de wettelijke perken en voor zover deze 
wijziging althans niet verbonden is met de overgang op zich. Zie in dit verband: H. VAN HOOGENBEMT, “Het lot 
van de arbeidsovereenkomst bij overgang van de onderneming.”,in X., 52, nr. 105; P. CRAHAY, “La convention 
collective n° 32bis et le transfert d’entreprise”, Soc. Kron., 127-128, nr. 29. 
325 M. DE VOS, “Overdracht van onderneming krachtens overeenkomst en delegatie: twee onderscheiden 
rechtsfiguren?”, J.T.T. 1996, p. 179-180. 
326 Zie oa. C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, p. 
100-102 en L. PELTZER, Transfert conventionnel d’entreprise, Brussel, Kluwer, 2003, p. 188. 
327 Cass. 27 mei 1971, J.T.T., 1971, 471. 
328 Arbh Brussel 3 oktober 2008, RABG 2009, afl. 3, 177, noot M. DEMEDTS; Arbh. Brussel 1 oktober 1997, 
J.T.T. 1997, p. 467; Arbh. Bergen 29 mei 1995, J.T.T. 1996, p 171; Arbh. Gent 12 april 1995, J.T.T. 1996, p. 
173; Arbrb. Antwerpen 16 april 1996, J.T.T. 1996, p. 373. 
329 Arbh. Antwerpen 9 januari 2007, onuitgegeven, AR nr. 1050822. 
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199. Aangezien het al duidelijk was dat de bepalingen van de CAO 32bis een lagere rangorde innemen 

dan artikel 1275 BW, rest alleen nog de cruciale vraag of de richtlijn 2001/23 an sich voorrang heeft 

op artikel 1275 BW. De rechtspraak van Het Hof van Justitie is op dit vlak duidelijk. In het arrest 

Marleasing werd bevestigd dat een richtlijn geen horizontale werking heeft, waardoor ze niet kan 

worden ingeroepen tussen particulieren onderling330. Het gevolg hiervan is dat uiteindelijk toch 

voorrang dient gegeven te worden aan de toepassing van artikel 1275 BW als hoogste norm boven 

CAO32bis. Bovendien gaat het argument, als zou het bij een overdracht van onderneming gaan om 

een bij wet ingestelde schuldoverdracht niet op. Aan de basis van een overdracht van onderneming zal 

immers altijd een overeenkomst liggen. Bijgevolg lijkt artikel 1275 BW voorrang te hebben op de 

principes uit CAO 32bis331. 

200. Een andere, daarom niet minder originele benadering wordt ten slotte naar voor geschoven door 

DE VOS. Deze auteur is van mening dat de overgang van onderneming namelijk in twee fasen 

verloopt. Een eerste fase betreft de toetreding van de verkrijger, welke buiten de werkingssfeer zou 

vallen van de bepalingen van richtlijn 2001/23. Binnen deze fase dient men dan toepassing te maken 

van artikel1275 BW. Een tweede fase heeft betrekking op de overgang van de rechten en 

verplichtingen nà de toetreding van de verkrijger, waarbij de vervreemder van rechtswege bevrijd 

wordt (art. 7 CAO 32bis), evenwel onder voorbehoud van de regeling voorzien in artikel 8 CAO 

32bis. Het onderscheid tussen deze twee fases werd volgens DE VOS zeer duidelijk gesteld in het 

arrest Katsikas, dat zich niet verzette tegen feit dat een werknemer de overdracht van zijn 

arbeidsovereenkomst zou kunnen weigeren.332. 

§ 3 Afwijkende bedingen 

201. In de hypothese dat er bij een overdracht van onderneming toepassing kan worden gemaakt van 

artikel 1275 BW, zal het enigszins interessant zijn voor de overdrager zijn vrijstelling te bedingen met 

betrekking tot alle schulden die voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande 

arbeidsovereenkomsten en die uiteraard op dat ogenblik nog niet bestonden. Men moet zich dan de 

vraag stellen tussen welke van de drie partijen een dergelijke overeenkomst mogelijk is en wat telkens 

de draagwijdte van deze laatste is. 

202. Een eerste optie is in de overdrachtovereenkomst tussen vervreemder en verkrijger bepalen dat de 

vervreemder volledig bevrijd zal zijn van alle schuld. Gezien de relativiteit van overeenkomsten ex 

artikel 1165 BW zal deze bepaling echter niet kunnen worden tegengeworpen aan de werknemer.  

                                                      
330 HvJ 26 februari 1986, Marshall, Jur. 1986, 00723. 
331 Onder voorbehoud van van de bepaalbaarheid van het voorwerp van de verbintenis van elk van de bij de 
delegatie betrokken partijen. Cf. randnummer 194. 
332 Voor een extensieve analyse, zie M. DE VOS, “Overdracht van onderneming krachtens overeenkomst en 
delegatie: twee onderscheiden rechtsfiguren?”, J.T.T. 1996, 161-162. 
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203. Hetzelfde kan worden gezegd van een overeenkomst tussen overdrager en werknemer gesloten 

voor de overdracht waarbij bepaald wordt dat de overdrager niet in solidum aansprakelijk zal zijn. De 

bepalingen van de richtlijn 2001/23 zijn dwingend, waardoor er niet van afgeweken mag worden in het 

nadeel van de werknemer333. Deze bepaling botst immers met art. 8 CAO 32bis dat een uitzondering 

vormt op een eventuele vrijstelling verleend door de werknemer aan de overdrager in het kader van 

1275 BW334. 

204. Ten slotte zou de vervreemder in de overnameovereenkomst kunnen bedingen dat de verkrijger 

verplicht is met de overgedragen werknemers overeen te komen dat de werknemers hem als hun enige 

schuldenaar beschouwen en de vervreemder wordt ontslagen van alle verbintenissen335. Dit zal 

uiteraard slechts kunnen onder voorbehoud van de latere wil van de werknemer om effectief met de 

overnemer hierover te contracteren. 

205. Discussie bestaat er tenslotte nog omtrent het feit of de overdrager bevrijd kan worden door de 

instemming van de vakbonden. Enerzijds is er rechtspraak die stelt dat gezien de representatieve 

vakorganisaties de werknemers vertegenwoordigen, de werknemers moeten worden geacht met de 

bevrijding van de vervreemder te hebben ingestemd336. Anderen zijn van mening dat het verzaken aan 

de rechten ten aanzien van de vervreemder als gevolg van de instemming van de vakbonden, 

onmiskenbaar een daad van beschikking uitmaakt, waarvoor een uitdrukkelijke lastgeving vereist is337. 

Gezien de vakbonden slechts beschikken over een gewoon mandaat, mogen zij daarentegen slechts 

daden van beheer stellen338 339. 

§ 4 Verplichtingen ten aanzien van derden 

206. Binnen een arbeidsverhouding is het mogelijk dat er voor een werkgever bepaalde verplichtingen 

ontstaan ten aanzien van een derde. Gebeurt dit laatste binnen de context van een overdracht van 

onderneming is het interessant na te gaan of het principe van de in solidum aansprakelijkheid tussen 

overdrager en overnemer blijft gelden voor wat betreft deze verplichtingen ten aanzien van de derde. 

Zoals al gezegd, hebben de artikelen 7 en 8 van CAO 32bis alleen betrekking op rechten of 

verplichtingen die: “uit de arbeidsovereenkomsten voortvloeien”. Alleen de rechten die dus expliciet 

                                                      
333 Arbh. Luik, 25 november 1993, J.T.T., 1994, 257. 
334 Behoudens de al vermelde schulden uit hoofde van aanvullende regimes van sociale verzekeringen. 
335 H. VAN HOOGENBEMT, “Overdracht van onderneming.”, A.T.O., T 4 4154. 
336 Arbh. Gent, 12 april 1995, J.T.T. 1996, p. 173. 
337 Art. 1988, 2e lid BW. 
338 Art. 1988, 1ste lid BW; C. WILLEMS en F. LAGASSE, “Le mandat syndical: principe, portée, effets.”, J.T.T., 
1990, 1, 3. 
339 DE VOS, “Overdracht van onderneming krachtens overeenkomst en delegatie: twee onderscheiden 
rechtsfiguren?”, J.T.T. 1996, 181-182. 
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of impliciet tot het voorwerp van de individuele arbeidsovereenkomst340 behoren, gaan over op de 

verkrijger341. Indien de verplichting ten aanzien van de derde buiten het voorwerp van de 

arbeidsovereenkomst staat, zal bijgevolg het principe van de in solidum aansprakelijkheid niet gelden. 

Dit is bijvoorbeeld in beginsel het geval voor de verplichtingen van de vervreemder ten aanzien van de 

RSZ342. 

 

§ 5 Verjaring 

207. Als laatste punt kan men het hebben over de verjaringstermijn die een werknemer moet 

respecteren bij het instellen van een vordering tegen de vervreemder voor schulden van voor de 

overdracht. Van toepassing hierop is artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet die een onderscheid maakt 

tussen een éénjarige en een vijfjarige verjaringstermijn. Het artikel bepaalt dat op de rechtsvorderingen 

uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, een verjaringstermijn van één jaar van toepassing is - te rekenen 

vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst - of een termijn van vijf jaar na het feit waaruit de 

vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn langer mag lopen dan één jaar na het einde van de 

arbeidsovereenkomst. 

208. Als men de stelling volgt dat een overdracht een automatische overgang uitmaakt van de 

arbeidsovereenkomst, kan men de éénjarige termijn niet toepassen, gezien de overgang in se geen 

einde maakt aan de overeenkomst. In dit geval zal men volgens deze stelling de vijfjarige termijn 

moeten toepassen. Rechtspraak die dan ook de éénjarige termijn toepaste, op basis van de redenering 

dat de overgang het einde uitmaakte van de arbeidsovereenkomst, werd dan ook volgens bovenstaande 

stroming bekritiseerd343. 

209. Past men daarentegen de idee toe dat artikel 1275 BW moet worden toegepast en de vervreemder 

niet vrijgesteld wordt voor schulden ontstaan na de overdracht, dan wordt hieruit afgeleid dat de 

éénjarige verjaringstermijn pas aanvangt nadat de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de 

verkrijger een einde heeft genomen344345. 

  

                                                      
340 Voor wat betreft de collectieve arbeidsovereenkomsten geldt, zoals hierboven besproken, een bijzondere 
regeling. 
341 G. GUERY, Restructuration d’entreprises en Europe, Brussel, De Boeck Université, 1999, 307 ; V. VANNES, 
Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, Brussel, Bruylant, 1996, nr. 745, 450. 
342 M. DE VOS, “Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht”, Antwerpen, Maklu, 463-466. 
343 Arbrb, Brussel 15 juni 1981, J.T.T. 1982, p. 170. 
344 Zie wederom M. DE VOS, “Overdracht van onderneming krachtens overeenkomst en delegatie: twee 
onderscheiden rechtsfiguren?”, J.T.T. 1996, 185-186, waar de auteur vetrekkend vanuit de toepasbaarheid van 
artikel 1275 BW een extensief onderscheid maakt tussen drie verschillende hypotheses. 
345 Zie ook Arbrb. Brussel 28 april 2006, J.T.T. 2007, 14. 
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Hoofdstuk 4  

Ontslagverbod 

 

§ 1 Principes 

A Wettelijke bepalingen 

210. Uit de voorafgaande overwegingen blijkt duidelijk dat richtlijn 2001/23 beoogt: “de rechten van 

werknemers bij verandering van ondernemer te beschermen en in het bijzonder, om het behoud van 

hun rechten veilig te stellen”346. Zoals hierboven al beschreven, wordt bovendien ook in de rechtspraak 

van het Hof van Justitie deze doelstelling vaak aangehaald347.  

211. Artikel 4, §1 richtlijn 2001/23 biedt dan ook bescherming voor de werknemer die het voorwerp 

uitmaakt van een overdracht van onderneming. Deze bescherming is ook logisch. De doelstelling van 

de richtlijn zou immers zijn doel missen indien overdrager of overnemer het recht zouden behouden de 

werknemer louter omwille van het feit van de overdracht van onderneming te ontslagen348. Artikel 4, 

§1 richtlijn 2001/23 stelt: “De overgang van de onderneming, vestiging of onderdeel van de 

onderneming of vestiging vormt op zichzelf voor de vervreemder of de verkr�ger geen reden tot 

ontslag. Deze bepaling vormt geen beletsel voor ontslagen om economische, technische of 

organisatorische redenen die w�zigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen” 349. Deze 

bepaling geldt bovendien niet alleen voor de werknemers van de overgedragen onderneming, maar 

ook ten aanzien van de werknemers van de verkrijger350. De overdracht kan immers ook deze 

werknemers treffen. 

De lidstaten hebben echter geen gebruik gemaakt van de in het tweede lid voorziene mogelijkheid om 

bepaalde categorieën welomschreven werknemers uit te sluiten van deze beschermingsregeling. 

B Ontslag voor en na de overdracht 

212. Het is in de eerste plaats mogelijk dat overdrager en overnemer overeenkomen de 

arbeidsovereenkomst van de werknemer voorafgaand aan de overdracht te beëindigen. Is dit ontslag 

louter gegeven omwille van de overdracht en kan het niet gerechtvaardigd worden door ofwel een 

                                                      
346 Voorafgaande overwegingen richtlijn 2001/23/EG. 
347 Zie bijvoorbeeld: HvJ 25 juli 1991, d’Urso, Jur. 1991, 4105, punt 9; HvJ 14 december 1996, Rotsart de 
Hertaing, Jur. 1996, punt 15. 
348 M. JAMOULLE en F. KEFER, “La protection des travailleurs en cas de transfert d’entreprise”, Act. Dr., 1995, 
68. 
349 Deze bepaling werd bijna letterlijk overgenomen via artikel 9 CAO 32bis: “De wijziging van de werkgever 
vormt op zichzelf voor de vervreemder of de verkrijger geen reden tot ontslag”. 
350 H. VAN HOOGENBEMT, Bedrijfsoverdracht naar Europees en Belgisch sociaal recht, Antwerpen, Kluwer, 
1983, 100. 
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dringende reden dan wel economische, technische of organisatorische redenen351, dan zal dit ontslag in 

strijd zijn met artikel 9 CAO 32bis.  

213. De vraag stelt zich hierbij echter of de ontslagen werknemer zich ook ten aanzien van de 

overnemer zal kunnen beroepen op de onregelmatigheid van dit ontslag. De regelen van richtlijn 

2001/23 en CAO 32bis zullen immers slechts toepassing kunnen vinden indien de 

arbeidsovereenkomst nog wordt geacht te bestaan op het tijdstip van de overdracht352. 

214. Het Hof van Justitie heeft hier een antwoord op geformuleerd in het arrest Bork353 en dit 

vervolgens bevestigd in het arrest Déthier Equipment354. In beide zaken werd telkens kort voor de 

overdracht door de vervreemder overgegaan tot onregelmatig ontslag van één of meerdere 

werknemers. Meteen na de overdracht werden deze werknemers vervolgens opnieuw in dienst 

genomen bij de verkrijger. Telkens rees de vraag of de werknemers zich ook ten aanzien van de 

verkrijger konden beroepen op de onregelmatigheid van hun ontslag. 

215. Het Hof oordeelde in het arrest Bork dat: “de werknemers van de onderneming van wie de 

arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding in strijd met artikel 4, lid 1 van de richtlijn is beëindigd 

met ingang van een datum voor die van de overgang, moeten worden geacht op de datum van de 

overgang nog steeds in dienst van de onderneming te zijn.”355. Bijgevolg zal een werknemer wat 

betreft het onregelmatig gegeven ontslag, zich ook ten aanzien van de verkrijger hierop kunnen 

beroepen. In het arrest Déthier Equipment bevestigde het Hof deze stelling356357.  

216. Het is duidelijk dat vanuit het Belgische recht, deze opvatting niet evident is. Een door de 

vervreemder gegeven ontslag is immers onherroepelijk ingevolge het openbare orde karakter van het 

recht om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te verbreken358. Het lijkt er dan ook op dat bij 

een door de vervreemder gegeven onregelmatig ontslag, de werknemer zich enkel tot deze laatste zal 

kunnen wenden.  

217. Nochtans wordt in de rechtsleer deze opvatting niet altijd gevolgd359. Volgens deze strekking 

moet ingevolge de rechtspraak van het Hof van Justitie het door de vervreemder gegeven ontslag als 

onbestaande worden gezien. Meer concreet zal de werknemer in deze hypothese de vervreemder de 
                                                      
351 Cf. infra. 
352 C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 104. 
353 HvJ 15 juni 1988, Bork International, 101/187, Jur. 1988, 3057. 
354 HvJ 12 maart 1998, Jules Déthier Equipment, C-319/94, Jur. 1998, I 1061. 
355 Arrest Bork International punt 18. 
356 Arrest Déthier Equipment punt 39. Zie ook Arbh. Gent 8 november 2002, J.T.T. 2003, 111; Arbrb. Charleroi 
22 november 1999, Soc. Kron. 2001, 50. 
357 Daarnaast verwijst het Hof wederom naar het hierboven aangehaalde arrest Daddy Dance Hall om te stellen 
dat de regeling inzake ontslag als dwingend te beschouwen is, dat er niet voor de werknemers in ongunstige zin 
mag van afgeweken worden. 
358 Cass. 30 september 1991, Pas. 1992, 89; Zie ook V. BERTRAND en F. CAPRASSE, “Contrat de travail, cession 
d’entreprise et faillite”, J.T.T. 1985, 321. 
359 C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 110. 
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verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst kunnen vragen. Zolang de werknemer geen 

arbeidsprestaties verricht, zal hij bovendien geen recht hebben op loon. Wel zou de werknemer recht 

hebben op een schadevergoeding die gelijk is aan het verschil tussen het gederfde loon binnen die 

periode en eventuele andere professionele of vervangingsinkomens die hij in tussentijd geniet. Weigert 

de verkrijger verdere uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst, zou de werknemer van deze 

laatste evenwel de betaling van een ontslagvergoeding kunnen vorderen. Deze ontslagvergoeding zal 

echter niet gecumuleerd kunnen worden met een eventuele ontslagvergoeding verschuldigd ingevolge 

een onrechtmatig ontslag door de vervreemder 

218. Naast dit alles stelt het Hof in het arrest Bork dat: “Om uit te maken of de overgang, in strijd met 

voornoemd artikel 4, lid 1, de enige reden was voor het ontslag, moet worden gelet op de objectieve 

omstandigheden waarin het ontslag is gegeven, die tot de beoordelingsbevoegdheid van de nationale 

rechter behoren”360. Zo zal het uiteraard mogelijk zijn dat een ontslag gegeven op een tijdstip dat bijna 

samenvalt met de overdracht, als onregelmatig wordt gekwalificeerd361. 

219. Ten slotte kan het uiteraard ook dat een ontslag dat gegeven wordt na de overdracht, strijdig is 

met de regel uit artikel 4, § 1 van de richtlijn. Dit zal het geval zijn wanneer de overdracht an sich de 

reden vormt voor het ontslag362. 

§ 2 Uitzonderingen 

A Principes 

220. Zoals hierboven al aangehaald, vormt de principiële ontslagbescherming uit artikel 4, §1 

van de richtlijn geen beletsel: “voor ontslagen om economische, technische of organisatorische 

redenen die w�zigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen”. Artikel 9 CAO 32bis herhaalt 

deze regel, maar voegt hier nog het ontslag om dringende redenen aan toe.  

221. De vraag stelt zich of, naast de vervreemder, ook de verkrijger over de bevoegdheid beschikt zich 

te beroepen op economische, technische of organisatorische redenen. Na een prejudiciële vraag door 

het Arbeidshof te Luik363, stelt het Hof van Justitie in het arrest Déthier Equipment hierover dat in de 

eerste plaats de bescherming van werknemers tegen ontslag geldt, zowel ten opzichte van de 

vervreemder als van de verkrijger. Vervolgens stelt het Hof dat “4, lid 1, van de richtlijn, voor zover 

dit in de weg staat aan ontslag dat enkel wegens de overgang wordt verleend, de bevoegdheid om 

werknemers op economische, technische of organisatorische gronden te ontslaan niet meer beperkt 

                                                      
360 Arrest Bork International punt 18. 
361Arbh. Brussel 22 april 2008, J.T.T. 2008, 404; Arbh. Luik, 28 maart 1984, J.T.T. 1984, 364; Arbrb. Luik, 29 
april 1991, J.T.T. 1995, 365. 
362 C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 105. 
363 Arbh. Luik 1 december 1994, J.T.T. 1995, 83. 
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dan die van de verkrijger”364. Hierdoor beslist het Hof ten slotte dat bovenstaande bevoegdheid zowel 

toekomt aan de vervreemder als aan de verkrijger365. 

B Draagwijdte 

222. Het is belangrijk te weten wat de draagwijdte is van het begrip economische, technische of 

organisatorische redenen. Interpreteert de rechter deze uitzondering immers te soepel, dan bestaat het 

risico dat het ontslagverbod wordt uitgehold366. Richtlijn 2001/23 en CAO 32bis preciseren voorts niet 

wat er onder dit begrip moet worden verstaan, waardoor men dient terug te vallen op wat rechtsleer en 

rechtspraak hierover schrijft. 

223. In ieder geval lijkt het zo dat de economische, technische of organisatorische redenen verband 

mogen houden met de overdracht als dusdanig367. In de rechtsleer wordt immers geargumenteerd dat 

hier anders over beslissen, de bescherming voorzien in artikel 4, § 1 van de richtlijn en artikel 9 CAO 

32bis, nutteloos zou maken368. Artikel 4, §1 houdt immers alleen in dat de overdracht van 

onderneming als dusdanig niet de reden voor het ontslag mag vormen. Het feit dat een noodzakelijke 

economische, technische of organisatorische reden in verband staat met de overdracht van 

onderneming, leidt echter niet automatisch tot schending van het ontslagverbod. 

224. In het recente arrest Kirtruna van Het Hof van Justitie wordt bovenstaande stelling bijgetreden369. 

In deze zaak ging het over een keten van winkels in huishoudartikelen van wie een aantal winkels 

werden overgedragen. De verhuurder van een winkel was echter niet bereid de overnemer te 

aanvaarden als huurder. Volgens de overnemer was de verhuurder hiertoe echter verplicht, gezien de 

exploitatie van de winkel noodzakelijk was om de overgedragen activiteit te kunnen voortzetten. 

Bovendien was de voortzetting van de activiteit vereist om zo de arbeidsovereenkomsten van de 

werknemers verder te kunnen uitvoeren. Door de verwijzende rechter werd bijgevolg de vraag gesteld 

                                                      
364 Arrest Déthier equipment punt 36. 
365 Arrest Déthier equipment punt 37. 
366 V. BERTRAND en F. CAPRASSE, “Contrat de travail, cession d’entreprise et faillite”, J.T.T. 1986, 324. Beide 
auteurs verwoorden dit risico als volgt: “Er bestaat een groot risico dat de uitzondering het pricipe uitholt tot 
een eenvoudige intentieverklaring, en dit om diverse redenen: in de eerste plaats vormt de overdracht op zich 
reeds een economische, technische of organisatorische reden, ook al verbiedt de wet om deze aldus op te vatten; 
wanneer een onderneming fusioneert met een andere, is dat bovendien zeer vaak door economische of 
technische redenen opgedrongen (...) de overdrachten die niet berusten op economische of technische redenen 
en die niet gepaard gaan met herstructureringen van de onderneming, zijn bijna schoolse hypotheses”. 
367 In zijn conclusie voorafgaand aan het arrest D’Urso is advocaat-generaal VAN GERVEN nog een andere 
mening toegedaan. “Ik ben het niet eens met de visie dat de richtlijn elk ontslag wegens economische, technische 
of organisatorische redenen zou toelaten. De richtlijn verbiedt dergelijke ontslagen immers uitdrukkelijk 
wanneer zij zijn ingegeven door de overgang van onderneming. Alleen wanneer de ontslagen in elk geval zouden 
hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld wanneer zij reeds werden beslist nog voor er van enige 
ondernemingsoverdracht sprake was, komen zij onder de genoemde uitzondering”; Conclusie advocaat-generaal 
VAN GERVEN, HvJ. 25 juli 1991, D’Urso, c-362/89, Jur. 1991, 4105. 
368 N. THOELEN, Conventionele overdracht van onderneming: Richtlijn 2001/23/EG en CAO 32 nr. bis, Gent, 
Larcier, 2007, 79; K. SALOMEZ, De rechtspositie van de ontslagmacht naar Belgisch arbeidsrecht, Brugge, Die 
Keure, 2004, 207;  
369 HvJ 16 oktober 2008, Kirtruna, Jur. I-07907. 
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of een overdracht van onderneming ook verplichtingen met zich mee kan brengen voor derden, zoals 

in casu de verhuur van een winkel. 

Het Hof oordeelt dat de bepalingen van richtlijn 2001/23 alleen van toepassing zijn op de partijen bij 

de overgedragen arbeidsovereenkomsten, namelijk de vervreemder, de verkrijger en de overgedragen 

werknemers. Ten aanzien van andere personen, kunnen volgens het Hof hieruit geen verplichtingen 

voortvloeien370. Vervolgens haalt het Hof de uitzonderingsgrond van artikel 4, §1 van de richtlijn aan. 

Het Hof stelt dat het feit dat overnemer en verhuurder niet tot een overeenkomst kunnen komen, men 

geen nieuwe bedrijfsruimte vindt of dat men het personeel niet in een andere vestiging kan 

onderbrengen, kan worden aangemerkt als een verantwoorde economische, technische of 

organisatorische reden371. 

Uit de motivering van het Hof blijkt duidelijk dat een ontslag om economische, technische of 

organisatorische redenen in verband mag staan met de overdracht. In casu ging het volgens het Hof 

van Justitie alleen om aanvullende omstandigheden waardoor de ontslagen niet louter te wijten zijn 

aan de overdracht van onderneming. 

225. Ook in de Belgische rechtspraak wordt deze redenering gevolgd. Bij een vennootschap in 

vereffening, dienden de overlater, naast het feit van de vereffening, bijkomende economische, 

technische of organisatorische redenen aan te brengen. Deze motieven moeten echter niet vreemd zijn 

aan de overdracht en mogen hiermee verband houden372. In een ander voorbeeld mocht de overnemer 

weigeren de technisch directeur van de overgedragen onderneming over te nemen. Deze functie werd 

immers al ingevuld bij de overnemer en bovendien zou dit een te hoge loonkost betekenen voor de 

overnemer373. 

226. Ten slotte kan ook verwezen worden naar de voorbereidende werken van de richtlijn. Hierin 

wordt gesteld dat vooraleer tot ontslag wordt overgegaan, men eerst alle mogelijkheden voor de 

onderneming in overweging moet nemen met het oog op de professionele reclassering van de 

werknemer, rekening houdend met zijn bekwaamheden374. Ook in het hierboven aangehaalde arrest 

van het Hof van Beroep te Luik werd dit criterium gebruikt375. 

                                                      
370 Arrest Kirtruna, punt 44. 
371 Arrest Kirtruna, punt 46. 
372 Arbh. Luik 27 juni 2006, J.T.T. 2008, 412. 
373 Arbh. Luik 11 oktober 2007, AR nr. 7905/2005, www.juridat.be.  
374 Zittingsdocument, COM (75) 429, 8. 
375 Arbh. Luik 27 juni 2006, J.T.T. 2008, 412. 
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§ 3 Sancties 

A Ontbreken van een specifieke sanctie 

227. Noch richtlijn 2001/23, noch CAO 32bis voorzien in een bijzondere sanctie in geval van een 

ontslag in strijd met de beschermingsregelen. Bijgevolg moet men teruggrijpen naar de 

gemeenrechtelijke regelen inzake ontslag.  

228. In de eerste plaats lijkt het erop dat door een gebrek aan een bijzondere sanctie, een dergelijk 

ontslag, louter gekwalificeerd kan worden als zijnde onregelmatig376. In beginsel zal de enige 

mogelijkheid om dit te sanctioneren erin bestaan een schadevergoeding te vorderen377378. In dit 

verband dient men te wijzen op de constante rechtspraak van het Hof van Cassatie volgens dewelke de 

opzeggingsvergoeding op forfaitaire wijze alle schade dekt die uit de onregelmatige beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst voortvloeit, zowel de materiële als de morele schade379. Zo zal de werknemer 

die een bijzondere schadevergoeding vordert op basis van een schending van artikel 9 CAO 32bis 

moeten aantonen dat hij schade heeft geleden, die niet gedekt is door de opzeggingsvergoeding380. Zo 

zal het niet mogelijk zijn een bijzondere schadevergoeding te vorderen, louter omwille van het verlies 

van zijn dienstbetrekking381. 

229. De Belgische rechtspraak waarin men toch een bijzondere schadevergoeding toekent, is ten slotte 

vrij schaars382. Volgens een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel moet bij de begroting van de 

schade rekening gehouden worden met alle omstandigheden van de zaak. In casu ging het over een 

werknemer die evenwel kort na zijn ontslag een nieuwe job had gevonden. De schade werd hier door 

de rechtbank geraamd op 500 euro383. Ook het feit dat een ontslagen werknemer er wèl lang over deed 

om een nieuwe betrekking te vinden, werd al in aanmerking genomen. Zo oordeelde het Arbeidshof 

van Brussel dat de omstandigheid dat een werkneemster er twee jaar had over gedaan om een nieuwe 

betrekking te vinden, terwijl zij maar een opzeggingsvergoeding van zes maanden had genoten, 

aanleiding gaf tot vergoeding naar billijkheid van 2500 Euro384. 

                                                      
376 H. VAN HOOGENBEMT, Bedrijfsoverdracht naar Europees en Belgisch sociaal recht, Antwerpen, Kluwer, 
1983, 102. 
377 C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail, Brussel, Larcier, 2003, 112. 
378 Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet, cf. infra. 
379 Cass. 7 mei 2001, J.T.T. 2001, 410, noot C. WANTIEZ, Pas. 2001, 787. 
380 Arbh. Luik 27 juni 2006, J.T.T. 2006, 413; Arbh. Luik 8 september 2005, Soc. Kron. 2006, 324. 
381 Cass. 26 september 2005, J.T.T. 2005, 494; Arbh. Luik 29 november 1999, Soc. Kron. 2001, 34. 
382 Arbh. Luik 25 april 1991, R.R.D. 1992, 130. 
383 Arbrb. Brussel 21 oktober 2004, J.T.T. 2003, 216. 
384 Arbh. Brussel 1 juni 2004, AR nr. 43.079. 
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B Willekeurig ontslag 

230. In tegenstelling tot wat oudere rechtsleer soms beweert385, lijkt niets er zich tegen te verzetten dat 

in het kader van een overdracht van onderneming beroep wordt gedaan op de figuur van het 

willekeurig ontslag ex artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet386. Deze bepaling is echter alleen van 

toepassing op arbeiders die voor het tijdstip van het ontslag tewerkgesteld waren via een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Bij betwisting zal het aan de werkgever zijn te bewijzen 

dat het ontslag niet willekeurig is. Meer specifiek zal de werkgever moeten aantonen dat het ontslag te 

maken heeft met het gedrag van de werknemer en/of de noodwendigheden inzake de goede werking 

van de onderneming. Slaagt de werkgever hier niet in, dan bestaat de sanctie in een forfaitaire 

vergoeding van zes maanden loon. 

231. In de eerste plaats wordt terecht opgemerkt dat het zich beroepen op de figuur van het willekeurig 

ontslag in de praktijk weinig succesvol zal zijn387. Zoals hierboven aangehaald, bepaalt artikel 63 

Arbeidsovereenkomstenwet immers dat een ontslag niet willekeurig is, als het gerechtvaardigd kan 

worden omwille van noodwendigheden inzake de werking van de onderneming. In de praktijk zal het 

vaak zo zijn dat deze noodwendigheden samenvallen met het criterium van de economische, 

technische of organisatorische redenen. 

232. Nochtans is het zo dat artikel 4 van de richtlijn en artikel 9 CAO 32bis enerzijds en artikel 63 

Arbeidsovereenkomstenwet anderzijds, een ander voorwerp en toepassingsgebied hebben388. Het feit 

dat een ontslag in strijd is met het ontslagverbod uit artikel 9CAO 32bis omdat het niet is ingegeven 

door economische, technische of organisatorische redenen389, sluit niet uit dat de werkgever de 

forfaitair bepaalde sanctie uit artikel 63 Arbeidsovereenkomst alsnog kan vermijden door zich te 

beroepen op een noodwendigheid voor de organisatie van de onderneming. 

                                                      
385 Volgens deze strekking kan men zich louter beroepen op de algemene verbintenisrechtelijke regelen. M. 
JAMOULLE en F. KEFER, “La protection des travailleurs en cas de transfert d’entreprise”, Act. Dr., 1995, 69; P. 
CRAHAY, “Modification des conditions de travail et résiliation du contrat du travail”, J.T.T., 1991, 126 ; V. 
BERTRAND, “Jurisprudence récente en matière de transferts d’entreprises », J.T.T. 1990, 36 ; V. CLESSE en V. 
NEUPREZ, « Les aspects sociaux des transferts d’entreprises », Ors., 1990, 129 ; V. BERTRAND en F. CAPRASSE, 
“Contrat de travail, cession d’entreprise et faillite”, J.T.T. 1985, 324 ; M. TAQUET en C. WANTIEZ, C, noot onder 
Arbh. Luik 23 maart 1984, J.T.T., 1984, 366. P. BLONDIAU, T. CLAEYS (ed.), “La rupture du contrat de travail 
(chronique de jurisprudence: 1982-1984)”, J.T.T. 1984, 364. 
386N. THOELEN, Conventionele overdracht van onderneming: Richtlijn 2001/23/EG en CAO 32 nr. bis, Gent, 
Larcier, 2007, 80 ; C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d’entreprises et droit du travail, Brussel, Larcier, 
2003, 108 ; H. VAN HOOGENBEMT, Bedrijfsoverdracht naar Europees en Belgisch sociaal recht, Antwerpen, 
Kluwer, 1983, 102 ; R. CH. GOFFIN, R, “La protection des travailleurs en cas de changement d’employeur du 
fait d’un transfert d’entreprise”, J.T.T. 1979, 79 ; E. LENAERS, “La convention collective de travail nr. 32 
concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert 
conventionnel d’entreprise », Ors. 1978, 142 ; Zie ook : Arbh. Luik 25 april 1991, R.R.D., 1992, 130; Arbh. Luik 
23 maart 1984, J.T.T. 1984, 366. 
387 H. VAN HOOGENBEMT, Bedrijfsoverdracht naar Europees en Belgisch sociaal recht, Antwerpen, Kluwer, 
1983, 102. 
388 L. PELTZER, Conventionele overdracht van ondernemingen, Mechelen, Kluwer,2007, 160. 
389 Of een dringende reden. 
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233. Op het eerste zicht lijkt dit laatste verre van evident. Om dit dus goed te begrijpen, dient men na 

te gaan hoe een dergelijke noodwendigheid voor de organisatie in de zin van artikel 63 

Arbeidsovereenkomstenwet moet worden benaderd. Uit de constante rechtspraak hierover blijkt dat dit 

criterium ruim moet worden geïnterpreteerd390. Zo zal een rechter zich enerzijds niet mogen uitspreken 

over de opportuniteit van bepaalde beleidsbeslissingen binnen een onderneming391. Anderzijds worden 

ook economische motieven in aanmerking genomen die, in het kader van het algemeen belang van de 

onderneming, het ontslag noodzakelijk maken van een werknemer die een vermijdbare last vormt392.  

234. Artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet is voorts gericht tegen: “de ontslagen die op lichtzinnige 

wijze worden gegeven, zonder verband met de normale uitoefening van het werk”393. Anders 

geformuleerd is artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet er niet om: “de commerciële activiteit van de 

werkgever te belemmeren, maar uitsluitend om te strijden tegen misbruiken door ontslagen die worden 

gegeven uit kwaadaardigheid, pesterij en zonder het minste verband met een bepaalde activiteit”394. 

235. Voortgaand op deze ruime benadering, is het duidelijk dat het ontslagverbod uit de richtlijn en 

CAO 32bis duidelijk een andere draagwijdte heeft dan het willekeurig ontslag ex artikel 63 

Arbeidsovereenkomstenwet. Uit bovenstaande rechtspraak blijkt immers duidelijk dat het voor een 

werkgever makkelijker zal blijken aan te tonen dat er sprake is van een noodwendigheid voor de 

organisatie, dan van economische, technische of organisatorische redenen.  

236. Toch is er duidelijk rechtspraak waarin de werkgever er niet is in geslaagd het bewijs te leveren 

van een noodwendigheid voor de onderneming. Zo besloot het Arbeidshof van Luik tot het lezen van 

artikel 9 CAO 32bis in samenhang met artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet en stelt het: 

“Ontegensprekelijk willekeurig zijn in de zin van artikel 63 van de Wet van 3 juli 1978 de ontslagen 

die worden gegeven, zonder oog voor de situatie die daarvan het gevolg is voor de betrokken arbeider, 

met als enig oogmerk de overdracht van de onderneming te bevorderen en waarvan zou blijken dat het 

aan de verkrijger toelaat om te ontsnappen aan de regels van de CAO 32bis die bedoeld is ter 

bescherming van de werknemers van de overgedragen onderneming”395. 

237. Is de ontslagen werknemer ten slotte een bediende, dan zal deze zich niet kunnen beroepen op 

artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet. De bediende zou eventueel kunnen opwerpen dat er sprake is 

                                                      
390 Zie L. PELTZER, Conventionele overdracht van ondernemingen, Mechelen, Kluwer,2007, 160-162, voor een 
uitgebreid overzicht van deze rechtspraak. 
391 Arbh. Luik 9 maart 2000, onuitgegeven, AR. nr. 27 830/99; Arbh. Bergen 23 december 1994, J.T.T. 1995, 
141, Arbh. Luik 28 oktober 1999, onuitgeven, AR. nr. 25/896/97. 
392 Arbh. Bergen 29 juli 1999, J.T.T. 2001 50; Arbh. Brussel 23 februari 1999, Soc. Kron. 2000, 36; Arbh. 
Bergen 3 mei 1995, onuitgegeven, AR. nr. 12 471; Arbh. Bergen 1 februari 1995, onuitgegeven, AR. nr. 11 541; 
Arbh. Brussel 14 oktober 1991, J.D.S. 1991, 60. 
393 Arbh. Brussel 27 juni 1983, J.T.T. 1984, 411. 
394 Arbh. Luik 4 november 1999, onuitgegeven, AR. nr. 27 411/98; Arbh. Luik 9 juni 1995, J.L.M.B. 1995, 1491. 
395 Arbh. Luik 7 februari 2001, onuitgegeven, AR. nr. 7089/2002; in dezelfde zin: Arbh. Luik 7 juni 2004, Soc. 
Kron. 2005, 360. 
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van misbruik van ontslagrecht in hoofde van de werkgever, al heeft dit laatste echter weinig kans op 

slagen. Bovendien zal de werknemer hierbij moeten bewijzen dat hij schade geleden heeft die niet 

gedekt wordt door de opzeggingsvergoeding396. 

C. Strafsanctie 

238. Voor de volledigheid dient men eraan te herinneren dat de schending van een algemeen 

verbindend verklaarde CAO, een misdrijf vormt op basis van artikel 56, 1° CAO-wet. Een werknemer 

die zich beroept op de schending van artikel 9 CAO 32bis zal binnen deze context wel de 

aanwezigheid van het materiële en morele element van het misdrijf moeten aantonen397. 

D. Foutieve omzetting richtlijn 2001/23 

239. Het is duidelijk dat door het feit dat CAO 32bis geen bijzondere sanctie bevat bij overtreding van 

het ontslagverbod, het voor de overdrager of overnemer wel erg eenvoudig wordt werknemers te 

ontslagen. Meer nog voor bedienden dan voor arbeiders, zal vaak het enige gevolg erin bestaan dat de 

werkgever bij schending van het ontslagverbod een opzeggingsvergoeding verschuldigd is398.  

240. In die zin zou men kunnen argumenteren dat België richtlijn 2001/23 foutief of gebrekkig heeft 

omgezet399. In de eerste plaats dienen de lidstaten immers alle maatregelen te nemen om de 

doeltreffende toepassing van het gemeenschapsrecht te verzekeren400 Wat de omzetting van richtlijn 

2001/23 betreft, is het aan de lidstaten te bepalen welke sanctie toekomt aan de werkgever die in 

gebreke blijft401. Hierbij dienen de lidstaten erop toe te zien dat de overtredingen van het 

gemeenschapsrecht onder gelijke materiële en formele voorwaarden worden bestraft als vergelijkbare 

en even ernstige overtredingen van het nationale recht. De keuze van de straffen is vrij, maar deze 

dienen wel doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend te zijn402. Daarnaast omschrijft Advocaat-

generaal SLYNN voorafgaand aan het arrest van het Hof van Justitie van 7 februari 1985 dat: “de 

lidstaten in ieder geval gehouden zijn om effectieve herstelmaatregelen te nemen en niet louter 

symbolische”403. 

                                                      
396 H. VAN HOOGENBEMT, Bedrijfsoverdracht naar Europees en Belgisch sociaal recht, Antwerpen, Kluwer, 
1983, 102. 
397 Arbh. Gent 8 november 2002, onuitgegeven, AR. nr. 215/99. 
398 Onder voorbehoud uiteraard van artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet en het geval waarin het ontslag van 
werknemers een collectief ontslag uitmaakt. Op dit laatste zal echter niet verder op worden ingegaan. 
399 L. PELTZER, “De l’effectivité de l’interdiction de licencier en cas de transfert conventionnel d’entreprise”, 
noot onder Arbh. Luik 29 november 1999, Soc. Kron. 2001, 36. 
400 Artikel 4, § 3, lid 2 Verdrag betreffende de Europese Unie. 
401 V. BERTRAND en F. CAPRASSE, “Contrat de travail, cession d’entreprise et faillite”, J.T.T. 1985, 324. 
402 HvJ 8 juni 1994, Commissie t. Verenigd Koninkrijk, Jur. I-2435, 55. 
403 Conclusie van Advocaat-generaal SLYNN voorafgaand aan het arrest Wendelboe, Rec. 1985, 460. 
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§ 4 Bewijs 

241. Richtlijn 2001/23 en CAO 32bis bepalen niets over de bewijslast met betrekking tot een 

eventuele schending van het ontslagverbod. In dat geval moet men dus terugvallen op het gemeen 

recht inzake bewijs. Indien een werknemer meent dat zijn ontslag in strijd is met het ontslagverbod ex 

artikel 9 CAO 32bis, zal hij moeten aantonen dat het ontslag een oorzakelijk verband vertoonde met 

de overdracht van onderneming404. De werkgever van zijn kant, zal desgevallend moeten aantonen dat 

het ontslag gebaseerd is op economische, technische of organisatorische redenen. Indien het ontslag is 

gegeven wegens dringende redenen, zal de werkgever die zich beroept op de dringende reden, hiervan 

het bewijs moeten leveren405. Beroept een arbeider zich ten slotte op de figuur van het willekeurig 

ontslag, dan zal zoals al aangegeven, het bij betwisting aan de werkgever zijn om het bewijs van 

aangehaalde redenen te leveren406.  

  

                                                      
404 Artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. 
405 Artikel 35 Arbeidsovereenkomstenwet. 
406 Artikel 63, 2e lid Arbeidsovereenkomstenwet. 
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Hoofdstuk 5 

Gevolgen voor de (paritaire) overlegorganen 

 

AFDELING 1: ONDERNEMINGSRAAD 

 

§ 1 Algemeen 

242. Het is duidelijk dat een overdracht van onderneming verregaande gevolgen kan hebben voor de 

bestaande overlegstructuren binnen een onderneming. De basis voor de bescherming van deze 

structuren na een overdracht is terug te vinden in artikel 6 van richtlijn 2001/23. In het algemeen 

maakt deze bepaling een onderscheid naargelang onderneming, vestiging of een deel van de 

onderneming na de overdracht als eenheid blijft bestaan. 

243. Wat het Belgische recht betreft, worden de gevolgen van een overdracht op de werking en de 

samenstelling van de ondernemingsraad geregeld in artikel 21, § 10 van de wet van 20 september 

1948407. Deze bepaling maakt verschillende hypotheses naargelang de overdrager in zijn geheel of 

gedeeltelijk wordt overgedragen en naargelang de overnemer over overlegorganen beschikt. Ten slotte 

wordt ook de specifieke figuur van de splitsing aangehaald408. 

§ 2 Hypotheses 

A. Overdracht van één of meerdere ondernemingen met ondernemingsraad 

244. Behoudt de onderneming bij de overdracht haar aard van technische bedrijfseenheid409, dan zal de 

ondernemingsraad van de overgedragen onderneming blijven functioneren410. De ondernemingsraden 

van beide ondernemingen zullen naast elkaar blijven bestaan411. 

245. Blijft de onderneming niet bestaan als afzonderlijke technische bedrijfseenheid, dan zal de 

ondernemingsraad van de nieuwe onderneming gevormd worden door alle vroeger verkozen leden bij 

beide ondernemingen, tenzij de partijen hier anders over beslissen. Deze regeling zal evenwel slechts 

gelden tot aan de volgende sociale verkiezingen. 

                                                      
407 Wet 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, BS 27 september 1948, hierna genoemd: 
“Bedrijfsorganisatiewet”. 
408H. F. LENAERTS, “Transferts d’entreprise et élections sociales”, Ors. 1999, 227. 
409 Artikel 14, § 2 a. Bedrijfsorganisatiewet heeft hierbij een weerlegbaar vermoeden ingesteld waarbij 
verschillende juridische entiteiten worden vermoed een technische bedrijfseenheid te vormen wanneer aan vier 
cumulatieve voorwaarden is voldaan. 
410 Artikel 21, § 10, 1° Bedrijfsorganisatiewet. 
411 Het begrip “onderneming” wijkt hier af van de algemene omschrijving die in de Bedrijfsorganisatiewet 
hieraan wordt gegeven. In casu wordt de juridische identiteit bedoeld en niet de technische bedrijfseenheid. 
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B. Overgang van een gedeelte van een onderneming  

246. Wordt er een gedeelte van de onderneming overgedragen, dan dient men een onderscheid te 

maken naargelang de verkrijgende onderneming al dan niet over een ondernemingsraad beschikt412. 

247. Blijft in de eerste hypothese de technische bedrijfseenheid behouden, dan zullen net zoals 

hierboven beschreven, beide ondernemingsraden naast elkaar blijven functioneren. Is dit echter niet 

het geval, dan zal in de onderneming waarvan een gedeelte wordt overgedragen, de bestaande 

ondernemingsraad blijven bestaan. De personeelsafgevaardigden van het overdragen gedeelte zullen 

op hun beurt worden toegevoegd aan de ondernemingsraad van de verkrijgende onderneming413. 

248. Heeft de verkrijgende onderneming geen ondernemingsraad, dan zijn de gevolgen gelijkaardig als 

in de vorige hypothese. In de onderneming waarnaar een gedeelte wordt overgedragen, zal evenwel 

een nieuwe ondernemingsraad worden opgericht in het geval de technische bedrijfseenheid niet 

behouden blijft. In deze ondernemingsraad zetelen de personeelsafgevaardigden die tewerkgesteld 

waren in het overgedragen gedeelte414415. Ook hier hebben de partijen de mogelijkheid een afwijkende 

beslissing te nemen. 

C. Splitsing van de technische bedrijfseenheid416 

249. Zowel bij het behoud als de wijziging van de aard van de technische bedrijfseenheid zal de 

bestaande ondernemingsraad bevoegd blijven. In het geval waarbij de technische bedrijfseenheid niet 

behouden blijft, zullen de partijen evenwel in een alternatieve regeling kunnen voorzien. 

250. Deze regeling zal slechts van toepassing zijn indien één technische bedrijfseenheid wordt 

opgedeeld in verschillende juridische entiteiten en deze gesplitste delen worden ondergebracht in 

nieuwe juridische entiteiten. Wordt een technische bedrijfseenheid echter overgedragen van de ene 

naar de andere juridische entiteit zodat al dan niet twee technische bedrijfseenheden ontstaan in de 

tweede juridische entiteit, dan zal de algemene regeling van toepassing zijn417. 

§ 2 Niet in de wet voorziene situaties 

251. Het is duidelijk dat enkele situaties niet in de wet zijn geregeld. Een eerste hypothese die niet 

wordt gemaakt is de situatie waarbij de gehele onderneming met een ondernemingsraad wordt 

overgedragen naar een onderneming zonder ondernemingsraad. Hoewel niet expliciet in de wet 

                                                      
412 Artikel 21, § 10, 2° Bedrijfsorganisatiewet. 
413 Artikel 21, § 10, 3° Bedrijfsorganisatiewet. 
414 Zoals hierboven al vermeld, zal dit zo zijn tot aan de volgende sociale verkiezingen. 
415 Het feit dat in deze situatie de overnemende onderneming niet de vereiste personeelssterkte heeft, is in 
beginsel irrelevant. 
416 Artikel 21, § 10, 4° Bedrijfsorganisatiewet. 
417 Artikel 21, § 10, 2° Bedrijfsorganisatiewet; Zie K. CARLIER, “Overgang van onderneming of een deel 
daarvan: een praktische benadering van het lot van de overlegorganen”, Or. 2003, afl. 4, 93. 
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vermeld, is het duidelijk dat men naar analogie de regeling van artikel 21, § 10, 3° 

Bedrijfsorganisatiewet kan toepassen. 

252. Een tweede situatie die niet geregeld is, is diegene waarbij er een overdracht plaatsvindt van een 

onderneming zonder ondernemingsraad, naar een onderneming met een ondernemingsraad. In dit 

geval lijkt het logisch dat zowel bij het al dan niet behouden de technische bedrijfseenheid, de 

ondernemingsraad van de verkrijgende onderneming behouden blijft418.  

253. Een laatste situatie, is diegene waarbij zowel bij de vervreemder als de verkrijger geen sprake is 

van een ondernemingsraad. Hierbij is de situatie echter duidelijk. Ten minste tot aan de volgende 

sociale verkiezingen zal de situatie ongewijzigd blijven en zal er dus geen ondernemingsraad worden 

opgericht. 

§ 3 Afwijkende beslissing 

A. Inleiding 

254. In het geval een overdracht van onderneming gepaard gaat met een wijziging van technische 

bedrijfseenheid, voorziet de Bedrijfsorganisatiewet, zoals hierboven vermeld, dat de partijen kunnen 

afwijken van de wettelijk voorgeschreven regeling419. In de rechtsleer wordt echter terecht opgemerkt 

dat deze bepaling niet uitblinkt in duidelijkheid420. Zo biedt de wet geen duidelijkheid welke deze 

“partijen” zijn die kunnen voorzien in een afwijkende regeling. Daarnaast wordt ook niet bepaald 

welke vorm deze beslissing dient aan te nemen en evenmin hoever de inhoud van een afwijkende 

beslissing kan reiken. 

B. Partijen 

255. Over de discussie op wie het begrip “partijen” betrekking heeft, worden binnen de rechtsleer 

twee strekkingen verdedigd. Een eerste strekking meent dat een eventuele afwijkende beslissing dient 

overeengekomen te worden tussen de werkgever en de representatieve werknemersorganisaties421. Een 

andere stroming meent daarentegen dat dit begrip betrekking heeft op de ondernemingsraden422.  

                                                      
418 In het geval de technische bedrijfseenheid behouden blijft. Dit geldt evenwel onder voorbehoud van een 
afwijkende beslissing en tot aan de volgende sociale verkiezingen. 
419 Artikel 21, § 10, 1°, 3°, 4° Bedrijfsorganisatiewet: “Tenzij de partijen anders beslissen”. 
420 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
73. 
421 P. HUMBLET, “Outsourcing in het post-Renault-tijdperk.”, Or. 1999, 49. 
422 K. CARLIER, “Overgang van onderneming of een deel daarvan: een praktische benadering van het lot van de 
overlegorganen”, Or. 2003, afl. 4, 101; C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. 
Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 73-74; N. THOELEN, Conventionele overdracht van 
onderneming: Richtlijn 2001/23/EG en CAO 32bis, Gent, Larcier, 2007, 88; Dit is bovendien het standpunt van 
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, zie: 
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=23826#wijziging.  
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256. Het is deze tweede strekking die de voorkeur lijkt te verdienen. De wet bepaalt immers nergens 

dat het de werknemersorganisaties zijn waarmee men tot een akkoord dient te komen. Had de 

wetgever dit anders gewild, dan had hij dit expliciet in de wet vermeld. Toch heeft de werkgever, in 

het kader van een goed personeelsbeleid, uiteraard de mogelijkheid de vakbondsafvaardiging hier wel 

bij te betrekken. 

257. Het lijkt er dus op dat een afwijkende beslissing zal moeten worden genomen binnen de 

ondernemingsraad. Dit beslissingsproces zal moeten verlopen overeenkomstig de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement van de betrokken ondernemingsraad. In beginsel moet deze beslissing 

unaniem genomen worden, tenzij het reglement in een afwijkende regeling voorziet423. 

C. Vorm 

258. Voortbouwend op de stelling dat een afwijkende beslissing niet moet worden overeengekomen 

met de representatieve werknemersorganisaties, lijkt het er evenmin op dat deze beslissing moet 

worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Zou de wetgever daarnaast bedoeld 

hebben dat een overeenkomst diende te worden gesloten met alle representatieve vakorganisaties, dan 

was dit uitdrukkelijk in de wet bepaald424. Het lijkt er daarentegen eerder op dat de wetgever de 

bevoegdheid van de ondernemingsraad voor ogen had, om te beslissen buiten een eventuele 

overeenkomst om425. 

D. Inhoud van de beslissing 

259. Ook over de inhoud van een afwijkende partijbeslissing, biedt de wet weinig duidelijkheid. 

Binnen de rechtsleer worden hierover dan ook verschillende stellingen verdedigd. Een eerste stroming 

is voorstander van een open interpretatie. Volgens deze strekking hebben de partijen de mogelijkheid 

een oplossing te zoeken die het best aan hun noden is aangepast426. 

260. Andere auteurs stellen vanuit deze open interpretatie dan weer concrete oplossingen voor427. Zo 

wordt de mogelijkheid beschreven om in het geval van artikel 21, § 10, 1° Bedrijfsorganisatiewet, te 

werken met naast elkaar functionerende ondernemingsraden, in plaats van met een samengevoegde 

ondernemingsraad. Daarnaast zou in het geval van een overgang van een gedeelte van een 

onderneming met een ondernemingsraad naar een onderneming zonder ondernemingsraad, waar in de 

overdragende onderneming geen personeelsafgevaardigden meer aanwezig zijn, het mogelijk zijn de 

                                                      
423 O. VANACHTER, « Werking van de overlegorganen », Or. 2000, 127. 
424 Overeenkomstig artikel 5 en 6 CAO-wet kan is voor een geldige CAO slechts vereist dat hierbij één 
representatieve werknemersorganisatie betrokken is. 
425K. CARLIER, “Overgang van onderneming of een deel daarvan: een praktische benadering van het lot van de 
overlegorganen”, Or. 2003, afl. 4, 102. 
426 O. VANACHTER, “Werking van de overlegorganen”, Or. 2000, 127. 
427 Zie bijvoorbeeld F. RUELENS, « Herstructurering van de onderneming met al dan niet toepassing van CAO nr. 
32bis. – impact op de werking van de ondernemingsraad (-raden)”, Actuele Voorinformatie –Overlegorganen, 
2002, nr. 281.1., 5. 



    82 
 

ondernemingsraad bevoegd te maken voor beide ondernemingen in plaats van enkel voor de 

overnemende. 

261. Ook het omgekeerde zou hierbij mogelijk zijn. Indien er geen personeelsafgevaardigden worden 

overgedragen naar de overnemende onderneming zonder overlegorganen428, zou men kunnen beslissen 

de bestaande overlegorganen te laten functioneren voor de overnemende onderneming429. 

262. In ieder geval is het duidelijk dat de wetgever een zekere ruimte voor afwijking toelaat aan de 

verschillende partijen. Toch lijkt het voor de partijen niet mogelijk te opteren voor een regeling die 

een mindere bescherming inhoudt. Zo zal het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn, mede vanuit de 

doelstelling van richtlijn 2001/23, de werking van de ondernemingsraad op te schorten430. 

 

§ 4 Nieuwe sociale verkiezingen? 

A. Algemeen 

 

263. Bij de toepassing van sommige van bovenstaande regelen, is het mogelijk dat het aantal 

personeelsafgevaardigden sterk daalt. Dit kan zich voordoen in twee van de hierboven besproken 

gevallen431. De eerste is de situatie waarbij een gedeelte van een onderneming met ondernemingsraad 

wordt overgedragen naar een andere onderneming met ondernemingsraad. Maken hierbij alle 

personeelsafgevaardigden deel uit van de groep overgedragen werknemers en wijzigt hierbij de 

technische bedrijfseenheid, is het mogelijk dat in de overdragende onderneming te weinig 

personeelsafgevaardigden blijven om deze te laten functioneren432. De tweede situatie is deze waarbij 

een gedeelte van een onderneming met een ondernemingsraad wordt overgedragen naar een 

onderneming zonder ondernemingsraad en er aan het overgedragen gedeelte geen 

personeelsafgevaardigde verbonden is433. 

264. De vraag stelt zich hierbij of de overdragende of overnemende vennootschap desgevallend 

nieuwe sociale verkiezingen moet organiseren. Artikel 21, § 4 Bedrijfsorganisatiewet schrijft immers 

voor dat indien het aantal afgevaardigden daalt tot minder dan twee, de ondernemingsraad hernieuwd 

dient te worden.  

                                                      
428 Artikel 21, § 10, 3° Bedrijfsorganisatiewet. 
429 K. CARLIER, “Overgang van onderneming of een deel daarvan: een praktische benadering van het lot van de 
overlegorganen”, Or. 2003, afl. 4, 102. 
430 P. HUMBLET, “Outsourcing in het post-Renault-tijdperk.”, Or. 1999, 49. 
431 Een dergelijke daling zal zich uiteraard alleen voordoen indien de personeelsafgevaardigden niet konden 
vervangen worden overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 21, § 3 Bedrijfsorganisatiewet. 
432 Toepassing van artikel 21, § 10, 2° en 3° Arbeidsorganisatiewet. 
433 Artikel 21, § 10, 3° Arbeidsorganisatiewet. 
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B. Minder dan twee personeelsafgevaardigden in bestaande ondernemingsraad 

265. In de eerste plaats is het mogelijk dat een overdracht van onderneming leidt tot een daling van het 

aantal personeelsafgevaardigden in de al bestaande ondernemingsraad. Over de vraag of hierbij 

nieuwe sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd, bestaan tegenstrijdige visies. 

266. Een deel van de rechtsleer meent dat in dit geval, de regel van artikel 21, § 4 

Bedrijfsorganisatiewet niet dient te worden toegepast434. Zo zou deze bepaling louter van toepassing 

zijn na een daling in het aantal personeelsafgevaardigden binnen één onderneming, zonder dat er 

sprake is van een overdracht. Bovendien zou zij evenmin toepassing vinden tussen twee 

verkiezingsperiodes. Ten slotte wordt geargumenteerd dat hier anders over beslissen, kan leiden tot 

vreemde situaties. De tussentijdse verkiezingen zouden immers georganiseerd moeten worden op basis 

van vroegere beslissingen rond de technische bedrijfseenheid en de juridische entiteit. Gezien de 

overdracht een wijziging van de technische bedrijfseenheid met zich meebrengt, zal dit op zijn minst 

leiden tot een vreemd resultaat. 

267. Toch lijkt het correcter te stellen dat in een dergelijke situatie, er tussentijdse sociale verkiezingen 

moeten worden georganiseerd en artikel 21, § 4 Arbeidsorganisatiewet toch toepassing vindt435. In de 

eerste stelling wordt immers geen rekening gehouden met het feit dat in de achterblijvende 

onderneming al een ondernemingsraad bestond. Bovendien wordt geen rekening gehouden met het feit 

dat omwille van de overdracht, het aantal personeelsafgevaardigden daalt onder het minimumaantal 

van twee. Ten slotte bepaalt artikel 21, § 4 nergens dat zij niet van toepassing is op een vermindering 

van het aantal personeelsafgevaardigden bij een overdracht van onderneming. Zou een overdracht van 

onderneming buiten het toepassingsgebied van deze bepaling vallen, dan zou dit expliciet zijn 

opgenomen. 

C. Minder dan twee personeelsafgevaardigden bij een nieuw op te richten ondernemingsraad 

268. Een andere hypothese is die waarbij een gedeelte van een onderneming met een 

ondernemingsraad wordt overgedragen naar een onderneming zonder ondernemingsraad. Hierbij valt 

het immers niet uit te sluiten dat slechts één lid van de oorspronkelijke ondernemingsraad verbonden 

is aan het overgedragen gedeelte. Gezien artikel 21, § 4 Bedrijfsorganisatiewet louter van toepassing is 

                                                      
434 K. CARLIER, “Overgang van onderneming of een deel daarvan: een praktische benadering van het lot van de 
overlegorganen”, Or. 2003, afl. 4, 100; F. RUELENS, « Herstructurering van de onderneming met al dan niet 
toepassing van CAO nr. 32bis. – impact op de werking van de ondernemingsraad (-raden)”, Actuele 
Voorinformatie –Overlegorganen, 2002, nr. 281.1., 6. 
435C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
73; N. THOELEN, Conventionele overdracht van onderneming: Richtlijn 2001/23/EG en CAO 32bis, Gent, 
Larcier, 2007, 90. 
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wanneer er al sprake was van een bestaande ondernemingsraad, kan men stellen dat in deze hypothese 

geen nieuwe sociale verkiezingen zullen moeten georganiseerd worden436. 

§ 5 Bescherming van de personeelsafgevaardigden 

A Algemeen 

269. Wat betreft de bescherming van de personeelsafgevaardigden van de ondernemingsraad, bepaalt 

artikel 21, § 5 Bedrijfsorganisatiewet dat: “in alle gevallen van overgang van een onderneming of een 

gedeelte ervan krachtens overeenkomst alsmede in geval van splitsing van een technische 

bedrijfseenheid in juridische entiteiten, de leden die het personeel vertegenwoordigen en de 

kandidaten de beschermingsmaatregelen blijven genieten bepaald in de Wet van 19 maart 1991”437.  

270. De voorziene bescherming is tweeledig en voorziet zowel in ontslagbescherming als een 

discriminatieverbod. Zo bepaalt de Wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden in de eerste plaats 

dat de overdrager of de overnemer slechts tot ontslag kan overgaan omwille van economische, 

technische of organisatorische redenen en na het volgen van een speciale procedure438. Daarnaast stelt 

zij ook dat het mandaat van personeelsafgevaardigde of de hoedanigheid van kandidaat-

personeelsafgevaardigde, voor de betrokkene noch nadelen, noch bijzondere voordelen tot gevolg mag 

hebben439. 

271. Ten slotte bepaalt artikel 2, § 5 Wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden dat (kandidaat-) 

personeelsafgevaardigden in beginsel niet mogen worden verplaatst van één technische 

bedrijfseenheid naar een andere, waarbij beiden behoren tot dezelfde juridische entiteit440. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat indien na de overdracht de oorspronkelijke technische bedrijfseenheid een 

afdeling wordt binnen de nieuwe juridische entiteit, de werkgever bijgevolg vrij zal zijn om de 

beschermde werknemers te verplaatsen441. 

  

                                                      
436 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
77-78. 
437 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede 
voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, BS 29 maart 1991, hierna genoemd “Wet ontslagregeling 
personeelsafgevaardigden”. 
438 Artikel 2, § 1 Wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden. 
439 Artikel 2, § 4 Wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden. 
440 Tenzij met schriftelijke instemming op het ogenblik dat de beslissing wordt genomen of indien er 
economische of technische redenen zijn die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend. 
441 P. HUMBLET, “Outsourcing in het post-Renault-tijdperk.”, Or. 1999, 52-53. 
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AFDELING 2: COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 

 

§ 1 Algemeen 

272. De gevolgen van een overdracht van onderneming ten aanzien van het Comité voor preventie en 

bescherming op het werk worden geregeld in afdeling 6 van hoofdstuk VIII van de wet van 4 augustus 

1996442. Men kan stellen dat deze regelen voor het CPBW, in wezen hetzelfde zijn als deze voor de 

Ondernemingsraad443. In de artikelen 70 tot 73 Welzijnswet worden vier analoge hypotheses 

beschreven, waarbij telkens een onderscheid wordt gemaakt naargelang de aard van de technische 

bedrijfseenheid al dan niet behouden blijft. Gezien deze vier hypotheses dezelfde zijn zoals hierboven 

beschreven, zal dit niet verder worden besproken. 

273. Ook op andere vlakken zijn de regelen die gelden voor het CPBW, analoog aan diegene van 

toepassing op de ondernemingsraad. Zo schrijft de Welzijnswet in de artikelen 62 en 63, net zoals de 

Bedrijfsorganisatiewet, een procedure voor met betrekking tot de wedersamenstelling van het CPBW. 

Ook hier geldt de regel dat als het aantal personeelsafgevaardigden lager is dan twee, het comité dient 

te worden hernieuwd444. 

274. Ten slotte bepaalt artikel 74 Welzijnswet dat in het geval van een overdracht van onderneming of 

een gedeelte hiervan en in het geval van een splitsing van een technische bedrijfseenheid in juridische 

entiteiten, de leden die het personeel vertegenwoordigen en de kandidaten de 

beschermingsmaatregelen blijven genieten die opgenomen zijn in de wet van 19 maart 1991. Ook hier 

is dus voorzien in een bescherming tegen zowel ontslag als tegen discriminatie. 

§ 2 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

A. Algemeen 

275. Artikel 33, § 1, al. 1 Welzijnswet legt aan elke werkgever de verplichting op om een Interne 

dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Deze interne dienst moet in beginsel 

worden opgericht op het niveau van de juridische entiteit445. Dit geldt in beginsel eveneens wanneer er 

meerdere technische bedrijfseenheden vallen binnen éénzelfde juridische entiteit446. Wordt 

                                                      
442 Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk, BS 18 
september 1996, hierna genoemd “Welzijnswet”. 
443 Zie randnrs. 241 tot 251. 
444 Artikel 63 Welzijnswet. 
445 Artikel 35, § 1 Welzijnswet. Evenwel voorziet de wet in de oprichting van aparte afdelingen binnen de interne 
dienst indien de juridische entiteit meerdere technische bedrijfseenheden omvat en indien er meer dan één comité 
voor preventie en bescherming op het werk moet worden opgericht (Artikel 35, § 3 Welzijnswet). Indien de 
verschillende binnen de juridische entiteit bestaande technische bedrijfseenheden elk te weinig werknemers 
tellen om een CPBW op te richten, zal een dergelijke onderverdeling echter niet vereist zijn (Artikel 35, § 2 
Welzijnswet). 
446 Artikel 35, § 2 en 3 Welzijnswet. 
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daarentegen een technische bedrijfseenheid gevormd door verschillende juridische entiteiten, zal er 

slechts één interne dienst worden opgericht447. Gezien een overdracht van onderneming in beginsel zal 

leiden tot een wijziging van de juridische entiteit van de werkgever, zal dit duidelijk ook gevolgen 

hebben voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.  

276. De wetgever bepaalt echter niet wat het lot is van de interne dienst na een overgang van 

onderneming. Na een overdracht zal men bijgevolg de situatie binnen de onderneming moeten 

herevalueren rekening houdend met de in de Welzijnswet hierover opgenomen beginselen448. 

B. Lot preventieadviseur 

277. De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk moet bestaan uit ten minste één 

preventieadviseur449. Deze laatste moet principieel met de werkgever verbonden zijn via een 

arbeidsovereenkomst450. Wanneer er nu verschillende juridische entiteiten zijn binnen één technische 

bedrijfseenheid, kan men zich de vraag stellen of er meerdere arbeidsovereenkomsten dienen te 

worden afgesloten tussen de preventieadviseur en elk van deze juridische entiteiten451. Wat dit laatste 

betreft, schijnt de overheid echter algemeen te aanvaarden dat de preventie-adviseur mag verbonden 

zijn met slechts één juridische entiteit. 

278. Daarnaast kan men in deze situatie ook verwijzen naar het verbod van terbeschikkingstelling van 

werknemers in de zin van artikel 31 van de wet van 24 juli 1987452. Is de preventie-adviseur immers 

actief binnen verschillende juridische entiteiten die binnen zijn bevoegdheid vallen, bestaat immers de 

kans dat er sprake zal zijn van enige verboden delegatie van gezag. Als tegenargument kan men stellen 

dat net omdat de wet toelaat dat de preventieadviseur werkzaam is in verschillende juridische 

entiteiten die binnen dezelfde technische bedrijfseenheid vallen, hierin een impliciete afwijking valt te 

lezen ten aanzien van de wet van 24 juli 1987. Bovendien kan men nog verwijzen naar de 

Welzijnswet, die bepaalt dat de preventieadviseur zijn taak in volledige onafhankelijkheid vervult, 

zowel ten aanzien van de werkgever als de werknemers453. Deze onafhankelijkheid heeft betrekking op 

de gehele bevoegdheid van de preventieadviseur, dus ook ten aanzien van de andere juridische 

entiteiten binnen dezelfde bedrijfseenheid454. 

                                                      
447 Artikel 35, § 4 Welzijnswet 
448 Artikel 35, § 1, 2, 3 en 4 Welzijnswet ; Zie ook : C. ENGELS, “Wie moet sociale verkiezingen organiseren? 
Sociale verkiezingen 2000”, RW 1999-2000, 449-464. 
449 Artikel 33, § 1 Welzijnswet. 
450 Artikel 19 KB 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, BS 31 
maart 1998. 
451 A. WITTERS, “Het statuut van de preventie-adviseur”, Or. 1998, 207, 208-209. 
452 Cf. inleiding, zie voetnoot  nr. 27. 
453 Artikel 43 Welzijnswet. 
454 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
80. 
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279. Ten slotte dient men nog te wijzen op de mogelijkheid dat door een overdracht van onderneming 

de preventieadviseur niet langer verbonden zal zijn aan de oorspronkelijke onderneming die hem 

tewerkstelde. In dat geval zal in de overdragende onderneming in beginsel een nieuwe 

preventieadviseur moeten worden aangesteld455.  

280. Het lot van de preventieadviseur binnen de onderneming naar waar hij desgevallend is 

overgedragen, zal dan weer afhangen van verschillende modaliteiten van de overdracht en de 

samenstelling van de overnemende onderneming. In ieder geval moet ook hier gewezen worden op de 

bestaande ontslagbescherming ten aanzien van de preventieadviseur. Ontslag van de preventie-

adviseur is slechts mogelijk om redenen die vreemd zijn aan zijn onafhankelijkheid of om redenen 

waaruit blijkt dat hij niet bekwaam is om zijn opdrachten uit te voeren en na het volgen van een 

specifieke procedure456. 

 

AFDELING 3: VAKBONDSAFVAARDIGING 

 

§ 1 Lot van de vakbondsafvaardiging 

A. Algemeen 

281. De gevolgen van een overdracht van onderneming voor de vakbondsafvaardiging binnen een 

onderneming worden in beginsel geregeld in CAO nr. 5457. Deze CAO is echter slechts een 

kaderovereenkomst die verder kan worden uitgewerkt op sectoraal vlak. Bovendien is deze CAO niet 

algemeen verbindend verklaard458. 

Artikel 20bis459 van CAO nr. 5 maakt een onderscheid naargelang de autonomie van een onderneming 

al dan niet behouden blijft. De commentaar bij artikel 20bis verduidelijkt deze bepaling en stelt dat de 

                                                      
455 Gaat het in casu over een preventie-adviseur die de leiding heeft over een Interne dienst met verschillende 
afdelingen, dan dienen alle comités voor preventie en berscherling op het werk voorafgaand hun akkoord te 
verlenen ex artikel 20, § 1, alinea 2 KB 27 maart 1998 betreffende de Interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. 
456 Wet 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs; BS 20 januari 2003. Voor een 
uitgebreide bespreking zie: L. ELIAERTS: “De bescherming van de preventie-adviseur”, Soc. Kron. 2004, afl. 4, 
177-191. 
457 CAO nr. 5, 24 mei 1971, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel der 
ondernemingen, BS 1 juli 1971. 
458  Zie ook: L. ELLIAERTS, “De collectieve arbeidsovereenkomsten van de N.A.R., de vakbondsafvaardiging”, 
Soc. Kron. 2002, 33-49 
459 Ingevoegd door CAO nr. 5ter, 21 december 1978, tot aanvulling en wijziging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen van het 
personeel van de ondernemingen, BS 21 december 1978. 
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vraag naar het behoud van de autonomie van de onderneming gelijkgesteld moet worden met de vraag 

naar het behoud van de technische bedrijfseenheid, in de zin van de Bedrijfsorganisatiewet460. 

B. Behoud van autonomie 

282. Blijft de autonomie van de onderneming of een gedeelte hiervan461 ingevolge de overdracht 

behouden, dan blijven de vakbondsafgevaardigden hun mandaat verder uitoefenen, tot op het ogenblik 

waarop het verstrijkt462. De duur van dit mandaat wordt geregeld in de toepasselijke sectorale CAO’s 

en mag in ieder geval de duur van vier jaar niet overschrijden463.  

C. Geen behoud van autonomie 

283. Indien de autonomie van een gedeelte of de gehele onderneming niet behouden blijft, schrijft 

CAO nr. 5 voor dat de syndicale afvaardiging uiterlijk zes maanden na de overdracht opnieuw moet 

worden samengesteld464. De commentaar bij artikel 20bis CAO nr. 5 geeft echter aan dat dit slechts zal 

gelden zo de toepasselijke sectoriële CAO-bepalingen met betrekking tot de voorwaarden voor de 

oprichting van een vakbondsafvaardiging vervuld zijn. Deze voorwaarden zullen bijvoorbeeld 

betrekking hebben op het vereiste aantal werknemers binnen de onderneming. 

284. Daarnaast bepaalt de commentaar bij artikel 20bis CAO nr. 5 dat bovenstaande regeling te goeder 

trouw moet worden toegepast. Bovendien wordt verder hierbij een onderscheid gemaakt naargelang 

een eventuele niet-wedersamenstelling te wijten is aan de werkgever of aan de houding van de 

werknemersorganisaties. In het eerste geval zullen de werknemersafgevaardigden hun mandaat 

kunnen blijven uitoefenen. Ligt de houding van de werknemersorganisaties echter aan de niet 

samenstelling, dan verliezen de vakbondsafgevaardigden zes maanden na de overgang hun mandaat465. 

285. Ten slotte stelt de commentaar nog dat bovenstaande regeling geenszins uitsluit dat op het vlak 

van de paritaire comités of subcomités of op het vlak van de ondernemingen voordeliger regelingen 

worden uitgewerkt466. 

§ 2 Vakbondsafvaardiging oefent de taken uit van het CPBW 

286. Artikel 52 Welzijnswet bepaalt dat wanneer er binnen de onderneming geen Comité voor 

preventie en bescherming is opgericht, de vakbondsafvaardiging wordt belast met de opdrachten van 

het Comité. De leden van de vakbondsafvaardiging beschikken hierbij over dezelfde bescherming als 

                                                      
460 Commentaar bij artikel 20bis CAO nr. 5, punt 4, alinea 2. 
461 Op het niveau waarvan de vakbondsafvaardiging werd opgericht. 
462 Artikel 20bis, 1° CAO nr. 5. 
463 Deze mandaten zijn hernieuwbaar. Artikel 16 CAO nr. 5. 
464 Artikel 20bis, b, 2 CAO nr. 5. 
465 Commentaar bij artikel 20bis CAO nr. 5, punt 4. 
466 Commentaar bij artikel 20bis CAO nr. 5, punt 5. 
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de (kandidaat-)personeelsafgevaardigden binnen het Comité467. Deze bescherming wordt geregeld in 

de wet van 19 maart 1991 en vangt aan op de datum van het begin van hun opdracht en eindigt op de 

datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld als lid van het 

comité468. 

287. Het is echter niet duidelijk wat de precieze gevolgen zijn van een overdracht van onderneming op 

deze situatie. In ieder geval zullen deze gevolgen afhankelijk zijn van de verschillende modaliteiten 

van de overdracht. Dient er bijvoorbeeld na de overdracht in de overnemende vennootschap een nieuw 

Comité voor preventie en bescherming op het werk te worden gevormd, dan lijkt het waarschijnlijk dat 

de leden van de vakbondsafvaardiging niet langer de opdrachten van het Comité dienen uit te voeren. 

Zo is immers niet langer voldaan aan voorwaarden voor de toekenning van de opdrachten van het 

Comité aan de vakbondsafvaardiging469. 

288. Ook kan men zich de vraag stellen of de leden van de vakbondsafvaardiging na de overdracht 

blijven genieten van de in de wet van 19 maart 1991 voorziene bescherming. Het lijkt correct te stellen 

dat dit na een overdracht van onderneming niet langer het geval hoeft te zijn. Een reden hiervoor kan 

immers gevonden worden in het feit dat het voor deze personen niet langer vereist is, beschermd te 

zijn als lid van het Comité voor preventie en bescherming op het werk470. Het gegeven dat artikel 52, 

lid 3 Welzijnswet bepaald dat de in de wet van 19 maart 1991 voorziene bescherming een einde neemt 

op de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld als lid 

van het comité, verandert hieraan niets. Men kan immers argumenteren dat deze bepaling niet is 

geschreven met een overdracht van onderneming in het achterhoofd, waardoor zij in deze situatie niet 

van toepassing is. 

§ 3 Bescherming van de personeelsafvaardiging 

A. Algemeen 

289. Artikel 20bis CAO nr. 5 bepaalt dat de vakbondsafgevaardigden bij een overdracht van 

onderneming, van de bescherming blijven genieten voorzien in de artikelen 18 tot en met 20 van de 

CAO nr. 5. Deze bescherming blijft gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe vakbondsafvaardiging 

wordt samengesteld. Indien de afgevaardigden niet opnieuw aangeduid of herkozen worden, geldt de 

bescherming tot op het ogenblik dat de conventionele duur van hun mandaat zou verstreken zijn. Deze 

                                                      
467 Artikel 52, tweede lid Welzijnswet; onverminderd de bepalingen van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die voor hen gelden. 
468 Artikel 52, derde lid Welzijnswet. 
469 L. ELIAERTS, “De collectieve arbeidsovereenkomsten van de N.A.R., de vakbondsafvaardiging”, Soc. Kron. 
2002, 48. 
470 P. HUMBLET, “Omtrent de rechtspositie van de vakbondsafvaardidiging: capita slecta”, in M. RIGAUX en P. 
HUMBLET, Actuele problemen van het arbeidsrecht 6, Antwerpen, Intersentia, 2001, 361. 



    90 
 

vakbondsafgevaardigden worden dus beschouwd alsof ze hun mandaat blijven uitoefenen gedurende 

de conventioneel voorziene duurtijd471. 

290. Opmerkelijk is echter dat artikel 20bis CAO nr. 5 niet verwijst naar artikel 17 CAO nr. 5472. Of 

dit louter een vergetelheid van de wetgever is, is niet duidelijk. In ieder geval kan men argumenteren 

dat als de afgevaardigden hun mandaat effectief verder uitoefenen, zij verder van deze bescherming 

zullen blijven genieten473. Verliest men na de overdracht evenwel zijn mandaat als 

vakbondsafgevaardigde, dan zal artikel 17 strikt gezien niet van toepassing zijn474. Worden de 

gewezen vakbondsafgevaardigden toch nadelig behandeld, dan bepaalt de commentaar bij artikel 

20bis CAO nr. 5 dat zij zich eventueel nog kunnen beroepen op artikel 63 

Arbeidsovereenkomstenwet475 of op de wet van 24 mei 1921 tot waarborging van de vrijheid van 

vereniging476477. 

B. Beschermingsvergoeding 

291. Ten aanzien van de vakbondsafgevaardigde die wordt ontslagen in strijd met het ontslagverbod, 

voorziet CAO nr. 5 in een forfaitaire beschermingsvergoeding van één jaar loon478. Zoals al gezegd, is 

CAO nr. 5 in beginsel een kaderovereenkomst, waardoor ruimte wordt gelaten om op sectoraal niveau 

hiervan af te wijken ten voordele van de afgevaardigden479. Het is duidelijk dat dit laatste 

moeilijkheden kan opleveren wanneer zowel overdrager als overnemer behoren tot een verschillend 

paritair comité. Zoals hierboven al aangegeven, lijkt het correct dat in dit geval de voorheen 

toepasselijke CAO’s niet langer zullen moeten worden toegepast480. 

292. Wel dient men nog te wijzen op het principe van de nawerking van individuele bepalingen, 

vastgelegd in artikel 23 CAO-wet481. Men kan immers argumenteren dat de in een sectorale regeling 

                                                      
471 Zo stelt ook de commentaar bij artikel 20bis CAO nr. 5 dat de vakbondsafgevaardigden die hun mandaat 
hebben verloren, worden gelijkgesteld met diegenen die hun mandaat behouden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 
omdat binnen de nieuwe samenstelling van de onderneming, niet langer voldaan is aan de voorwaarden voor een 
vakbondsafvaardiging. 
472 “Het mandaat van syndicale afgevaardigde mag geen aanleiding geven tot enig nadeel of speciale voordelen 
voor diegene die het uitoefent. Dit betekent dat de afgevaardigden recht hebben op de normale promoties en 
bevorderingen van de categorie werknemers waartoe zij behoren”. 
473 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
84. 
474 Opgemerkt kan worden dat de bescherming van artikel 17 in beginsel minder relevant zal zijn voor 
vakbondsafgevaardigden die na de overdracht hun mandaat verliezen. Zie THOELEN, N., Conventionele 
overdracht van onderneming: Richtlijn 2001/23/EG en CAO 32bis, Gent, Larcier, 2007, 99. 
475 De regeling rond willekeurig ontslag voor arbeiders. 
476 Wet 24 mei 1921 tot waarborging van de vrijheid van vereniging, BS 28 mei 1921. 
477 Commentaar bij artikel 20bis CAO nr. 5, punt 3, a. 
478 Artikel 20, lid 2 CAO nr. 5. 
479 Uit de praktijk blijkt dat de voorziene vergoeding van één jaar loon meestal wordt verhoogd. In een aantal 
gevallen wordt deze zelfs gebracht op het peil van de vergoeding voor de leden van de Ondernemingsraad en het 
Comité voor preventie en bescherming op het werk. P. HUMBLET, “Outsourcing in het post-Renault-
tijdperk.”, Or. 1999, 53. 
480 Zie randnr. 129. 
481 Zie randnr. 134 
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opgenomen beschermingsvergoeding behoort tot de individueel normatieve bepalingen van de CAO. 

Bijgevolg zal deze beschermingsvergoeding in aanmerking komen voor incorporatie in de individuele 

arbeidsovereenkomst via het principe van de nawerking482. 

 

AFDELING 4: GEVOLGEN VOOR DE EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD 

 

§ 1 Algemeen 

293. De regelen met betrekking tot de oprichting en de werking van de Europese ondernemingsraad 

zijn opgenomen in richtlijn 94/45 van 22 september 1994483. Wat het nationale recht betreft, is deze 

richtlijn omgezet via CAO nr. 62 van 6 februari 1996484.  

294. CAO nr. 62 legt de verplichting op tot inrichting van een Europese Ondernemingsraad of een 

procedure voor informatie en consultatie aan elke onderneming met een communautaire dimensie of in 

alle concerns met een communautaire dimensie485. Als een concern met een communautaire dimensie 

één of meer ondernemingen of één of meer concerns met een communautaire dimensie omvat, wordt 

de ondernemingsraad op niveau van het concern opgericht, tenzij hiervan wordt afgeweken486. 

Bovendien is bepaald dat deze raad (raden) of procedure(s) het geheel van de onderneming met een 

communautaire dimensie moeten bestrijken. 

295. Algemeen gesteld, kan men komen tot de oprichting van een Europese ondernemingsraad op 

twee manieren. In de eerste plaats kan deze het gevolg zijn van een onderhandelde overeenkomst487. 

Om deze onderhandelingen te kunnen voeren, zal een onderhandelingsgroep moeten worden 

samengesteld die optreedt als vertegenwoordiger voor de werknemers488. 

296. Anderzijds is het ook mogelijk dat een Europese ondernemingsraad wordt opgericht met 

toepassing van de zogenaamde “subsidiaire voorschriften”. In dit geval gaat het niet om een 

                                                      
482 P. HUMBLET, “Outsourcing in het post-Renault-tijdperk.”, Or. 1999, 53. 
483 Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter 
informatie en raadpleging van de werknemers, Pb. L. 254, 30 september 1994, 64. 
484 CAO nr. 62, 6 februari 1996, betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een 
procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie 
ter informatie en raadpleging van de werknemers, algemeen verbindend verklaard bij KB 22 maart 1996, BS 11 
mei 1996. 
485 Artikel 2, lid 1 CAO nr. 62.  
486 Artikel 2, lid 2 CAO nr. 62. 
487 Zie artikel 4, CAO nr. 62. Deze bepalling verwijst bovendien ook naar de overeenkomsten gesloten voor 22 
oktober 1996, namelijk de datum waarop de de richtlijn in het nationale recht moest zijn geïmplementeerd. De 
onderneming of concern die een dergelijke overeenkomst gesloten heeft, wordt vrijgesteld van de verplichtingen 
die CAO nr. 62 oplegt indien geen dergelijke voor-overeenkomst is gesloten. 
488 Artikel 10 CAO nr. 62. 
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onderhandelde overeenkomst, maar om een orgaan dat krachtens de wet wordt ingesteld. De gevallen 

waarin een Europese ondernemingsraad moet worden ingesteld met toepassing van deze voorschriften, 

worden bepaald in artikel 26 CAO nr. 62. 

§ 2 Hypotheses 

A. Noch overdrager, noch overnemer hebben Europese ondernemingsraad ingesteld 

297. Hebben noch de vervreemder, noch de verkrijger een Europese ondernemingsraad ingesteld, dan 

zal de situatie na de overgang opnieuw moeten worden geëvalueerd. Wordt na de overdracht aan de 

voorwaarden tot instelling van een Europese ondernemingsraad voldaan, dan kan het initiatief 

genomen worden tot oprichting van een Europese ondernemingsraad. Dit initiatief kan genomen 

worden door het hoofdbestuur zelf of via een schriftelijke aanvraag van ten minste 100 werknemers of 

hun vertegenwoordigers489. 

B. De verkrijger heeft Europese ondernemingsraad ingesteld 

298. Na een overdracht is het mogelijk dat men geconfronteerd wordt met de situatie waarbij de 

verkrijger een Europese ondernemingsraad heeft ingesteld, terwijl dat bij de overdrager niet zo is. 

Hierbij kan men zich de vraag stellen in welke mate de overeenkomst tot oprichting van de Europese 

ondernemingsraad, dient aangepast te worden aan de gewijzigde omstandigheden. In ongewijzigde 

vorm zal de overeenkomst immers niet langer van toepassing zijn op alle werknemers van de 

onderneming of het concern. In die zin moet de overeenkomst immers vermelden op welke 

ondernemingen of vestigingen met een communautaire dimensie zij van toepassing is490. 

299. Bovendien kan wat betreft de Europese ondernemingsraad gevormd op basis van een 

onderhandelde overeenkomst, nog gewezen worden op artikel 12 CAO nr. 62. Deze bepaling stelt dat 

werknemers van elke lidstaat waarin de onderneming met een communautaire dimensie een of meer 

vestigingen heeft of waarin het concern met een communautaire dimensie een of meer ondernemingen 

heeft, in de bijzondere onderhandelingsgroep vertegenwoordigd worden door één lid.  

300. Met betrekking tot de Europese ondernemingsraad, opgericht bij subsidiaire voorschriften, geldt 

in ieder geval dat er één lid per lidstaat in de raad moet zetelen. De toekenning van extra mandaten 

gebeurt proportioneel, rekening houdend met het aantal werknemers van de onderneming of het 

concern met een communautaire dimensie, die tewerkgesteld zijn binnen de betrokken lidstaat491. 

                                                      
489 Artikel 9 CAO nr. 62. 
490 Artikel 24 CAO nr. 62. 
491 Artikel 28, CAO nr. 62. 
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C. De vervreemder heeft Europese ondernemingsraad ingesteld 

301. In de hypothese dat alleen bij de vervreemder een Europese ondernemingsraad is ingesteld, stelt 

zich hetzelfde probleem zoals hierboven beschreven. Niet alle werknemers zullen immers onder het bij 

de vervreemder onderhandelde akkoord vallen. 

302. Daarnaast is het mogelijk dat de overgenomen onderneming na de overdracht niet langer het 

“hoofdbestuur” uitmaakt in de zin van artikel 8 CAO nr. 62492. Gezien het hoofdbestuur van de 

verkrijger in beginsel geen partij was bij het sluiten van de overeenkomst tot oprichting van de 

Europese ondernemingsraad, lijkt de bestaande overeenkomst niet langer geldig te zijn. In dit geval 

lijkt het bijgevolg aangewezen een nieuwe overeenkomst te onderhandelen493. 

D. Zowel vervreemder als verkrijger hebben een Europese ondernemingsraad ingesteld 

303. Hebben zowel de vervreemder als de verkrijger een ondernemingsraad ingesteld, dan zullen alle 

werknemers door een dergelijke overeenkomst worden gevat. Behoudt elke entiteit hierbij een zekere 

autonomie en functioneren ze beiden afzonderlijk in het nieuwe geheel, dan kan men argumenteren dat 

de bestaande overeenkomsten naast elkaar kunnen blijven bestaan494. Is dit laatste niet het geval, zal er 

waarschijnlijk een nieuw hoofdbestuur ontstaan. Bijgevolg zal dan ook een nieuwe overeenkomst 

gesloten moeten worden. 

 

AFDELING 5: INVLOED OP DE SOCIALE VERKIEZINGEN 

 

§ 1 Overdracht van onderneming in de referentieperiode 

304. Sociale verkiezingen worden georganiseerd op het niveau van de technische bedrijfseenheid. 

Hierbij moet in de eerste plaats worden nagegaan of voldaan is aan de vereiste gemiddelde 

personeelssterkte, zowel op het niveau van de ondernemingsraad495 als wat betreft het Comité voor 

preventie en bescherming op het werk496. Voor wat betreft de sociale verkiezingen van 2008, werd dit 

gemiddelde berekend aan de hand van het aantal tewerkstellingsdagen gedurende een periode van vier 

                                                      
492 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
92. 
493 Onder voorbehoud van wat uitdrukkelijk voorzien zou zijn in de overeenkomst. 
494 C. ENGELS, “De overdracht van personeel: tegelijkertijd oorzaak en gevolg van de overdracht van 
onderneming?”, TRV 1997, 325. 
495 In beginsel gemiddeld 100 werknemers. Zie artikel 6, § 1 Wet 4 december 2007 betreffende de sociale 
verkiezingen van 2008, BS 7 december 2007. 
496 In beginsel gemiddeld 50 werknemers. Artikel 6, § 2 wet 4 december 2007. 
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trimesters voorafgaand aan het trimester waarin de aanplakking geschiedt van het bericht dat de datum 

van de verkiezingen aankondigt497. 

305. In het geval er een overdracht van onderneming plaatsvindt binnen deze referentieperiode, stelt 

zich de vraag wat de precieze invloed hiervan is op de berekening van de gemiddelde 

personeelssterkte. CAO 32bis bepaalt hier als zodanig niets over498. Hierbij zijn twee opties mogelijk. 

In de eerste plaats kan men rekening houden met de tewerkstellingsdagen binnen het referentiejaar van 

de overgedragen werknemers bij de overdrager. Anderzijds is het ook mogelijk dat men voor de 

berekening van de gemiddelde tewerkstelling louter rekening houdt met de tewerkstellingsdagen bij de 

vervreemder. Het is duidelijk dat in dit laatste geval het voor de overnemer vaak mogelijk zal zijn, 

geen sociale verkiezingen te organiseren gezien het vereiste gemiddelde niet wordt gehaald. 

306. Artikel 14, § 6 Bedrijfsorganisatiewet verduidelijkt deze situatie en stelt dat in geval van een 

overgang van onderneming, alleen wordt rekening gehouden met het deel van de referentieperiode na 

de overgang krachtens overeenkomst499500. Ook in artikel 7, § 3 wet 4 december 2007 wordt dit 

principe herhaald. Voorts verwijzen beide artikelen onder andere naar artikel 21, § 10 

Bedrijfsorganisatiewet. Hieruit kan men afleiden dat deze regeling beperkt is tot het begrip overgang 

van onderneming in de zin van richtlijn 2001/23 en CAO 32bis501. 

§ 2 Overgang van onderneming binnen het verkiezingsjaar 

307. Een andere situatie die zich kan voordoen, is deze waarbij de overdracht van onderneming 

plaatsvindt tussen de dag waarop de bepaling van de technische bedrijfseenheid definitief is en de dag 

van de sociale verkiezingen. In dit geval zal met de overdracht van onderneming slechts rekening 

gehouden worden vanaf het moment dat de Ondernemingsraad of het comité voor preventie en 

bescherming op het werk is ingesteld502.Met de overdracht van onderneming wordt wat betreft dit punt 

dus geen rekening gehouden. 

  

                                                      
497 Artikel 7, § 1 wet 4 december 2007. De zogenaamde “referentieperiode”. 
498  Zie in dit verband: C. ENGELS, “Wie moet sociale verkiezingen organiseren? Sociale verkiezingen 2000”, RW 
1999-2000, 449, 454-455. 
499 Ingevoerd bij Wet 5 maart 1999 betrekking tot de sociale verkiezingen, BS 18 maart 1999. Voor een 
bespreking van de situatie voor deze bepaling zie: H. F. LENAERTS, “Transferts d’entreprise et élections 
sociales”, Ors. 1999, 231. 
500 Zie artikel 51bis Welzijnswet voor wat betreft het Comité voor preventie en bescherming op het werk. 
501 Cass. 6 december 2004, J.T.T. 2005, 311. 
502 Artikel 21, § 10, 6° Bedrijfsorganisatiewet en artikel 75 Welzijnswet. 
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Hoofdstuk 6 

Informatieverplichtingen 

 

AFDELING 1: INLEIDING 

 

308. Naar aanleiding van een overdracht van onderneming zullen werknemers geconfronteerd worden 

met een nieuwe werkgever. Bovendien is het mogelijk dat zij hierbij te maken krijgen met nieuwe 

arbeidsomstandigheden en structurele wijzigingen. Het belang van informatie en raadpleging bij een 

overdracht van onderneming, is dus meer dan duidelijk. 

309. Oorspronkelijk legde de initiële richtlijn 77/189/EG voor zowel de vervreemder als de verkrijger 

een informatie- en consultatieverplichting op ten aanzien van de werknemersvertegenwoordigers503. 

Op het moment van de implementatie van de richtlijn via CAO nr. 32 werden deze bepalingen niet 

omgezet. Dit laatste werd niet noodzakelijk geacht gezien het bestaan van andere regelgeving die al 

van kracht was op het ogenblik van de inwerkingtreding van richtlijn 77/187504. Meer specifiek gaat 

het om CAO nr. 9505, het KB van 27 november 1973506 en CAO nr. 5507. Hoewel hierin niet 

rechtstreeks wordt verwezen naar een overdracht van onderneming, wordt algemeen aanvaard dat deze 

van toepassing zijn op een overdracht van onderneming508 en kunnen worden geïnterpreteerd in de zin 

van de richtlijn509.  

310. Daarnaast heeft de wetgever bij de implementatie van richtlijn 77/187 er evenmin voor gekozen 

gebruik te maken van de in artikel 6, lid 5 van richtlijn 77/187 voorziene mogelijkheid510. Zo schreef 

het Belgische recht niet voor dat de werknemers bij een overdracht van onderneming geïnformeerd en 

geconsulteerd moesten worden indien geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bestond. 

                                                      
503 Artikel 6, lid 1 richtlijn 77/187. 
504 Zie Advies Nationale Arbeidsraad nr. 575 van 28 februari 1978. 
505 CAO nr. 9, 9 maart 1972, tot coördinatie van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en 
collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, algemeen verbindend verklaard bij KB 
12 september 1972, BS 25 november 1972. 
506 KB 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te 
verstrekken aan de ondernemingsraden, BS 28 november 1973. 
507 CAO nr. 5, 24 mei 1971, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel der 
ondernemingen, BS 1 juli 1971. 
508 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
113 en 115. 
509 Met name een richtlijnconforme interpretatie in de zin van arrest Marleasing: HvJ. 13 november 1990, 
Marleasing, Jur. 1990, I-04135. 
510 Artikel 6, lid 5 richtlijn 77/187 bepaalde : “De Lid-Staten mogen bepalen dat, indien er in een onderneming of 
in een vestiging geen vertegenwoordigers van de werknemers zijn, de betrokken werknemers vooraf in kennis 
moeten worden gesteld van de op handen zijnde overgang, in de zin van artikel 1, lid 1”. 
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311. Via richtlijn 98/50/EG werd CAO 32bis ten slotte ook op dit punt aangepast511. Zo voerde CAO 

32quinquies van 13 maart 2002 artikel 15bis toe aan CAO 32bis dat een informatieverplichting oplegt 

indien er binnen de onderneming geen sprake is van een ondernemingsraad, noch van een 

vakbondsafvaardiging512. Richtlijn 98/50 heeft immers richtlijn 77/187 in die zin gewijzigd dat 

voortaan bij gebrek aan werknemersvertegenwoordiging in de onderneming, de werknemers moeten 

worden geïnformeerd513 514. 

 

AFDELING 2: ASPECTEN INFORMATIE EN CONSULTATIEPLICHT 

 

§ 1 Inhoud volgens richtlijn 2001/23 

A. Voorwerp van de informatieplicht. 

312. Artikel 7, lid 1 van de richtlijn bepaalt dat de vervreemder en de verkrijger de 

vertegenwoordigers van hun eigen werknemers die bij een overgang zijn betrokken, informatie moeten 

verstrekken over: “de datum of de voorgenomen datum van de overgang (i), de reden van de overgang 

(ii), de juridische, economische en sociale gevolgen van de overgang voor de werknemers (iii) en de 

ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen (iv)”. 

B. Voorwerp van de consultatieplicht 

313. Artikel 7, lid 2 van de richtlijn schrijft voor dat: “Wanneer de vervreemder of de verkrijger 

maatregelen overwegen ten aanzien van hun eigen werknemers, zijn zij verplicht de 

vertegenwoordigers van hun eigen werknemers te raadplegen ten einde tot een akkoord te komen.” 

314. In de eerste plaats kan opgemerkt worden dat de consultatieverplichting alleen van toepassing is 

als door de vervreemder of verkrijger ten aanzien van de werknemers “maatregelen” worden 

overwogen. De vraag stelt zich hierbij wat onder deze maatregelen moet worden verstaan. Noch de 

richtlijn, noch CAO 32bis geven hiervan immers een beschrijving. Volgens sommige rechtsleer vallen 

in ieder geval vooropgestelde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsorganisatie onder 

                                                      
511 Zie B. VANSCHOEBEKE, “CAO nr. 32bis inzake overdracht van onderneming geactualiseerd en herschreven”, 
Or. 2002, afl. 6-7, 161. 
512 Cf. Infra. 
513 Artikel 6, lid 6 richtlijn 98/50 , huidig artikel 7, lid 6 richtlijn 2001/23/EG. 
514 Aanvankelijk werd na de wijziging door richtlijn 98/50, de Belgische wetgever dan ook terecht bekritiseerd 
voor het gebrek aan informatie- en raadplegingsprocedures in geval van afwezigheid van 
werknemersvertegenwoordiging; Zie: F. DORSSEMONT en A. VAN REGENMORTEL, “Het recht op informatie en 
raadpleging in herstructurerings- en welzijnsaangelegenheden versus artikel 23 van de grondwet”, in G. VAN 
LIMBERGHEN, K. SALOMEZ (ed.)., Liber amicorum Maxime Stroobant, Gent, Mys & Breesch, 2001, 281. 
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de toepassing van dit begrip515. Bovendien wordt aangenomen dat niet iedere overdracht maatregelen 

veronderstelt en dit begrip moet onderscheiden worden van de loutere overdracht als zodanig516. Als 

dit wel het geval zou zijn, zou artikel 7, lid 2 van de richtlijn niet op een dergelijke voorwaardelijke 

wijze door de communautaire wetgever zijn geformuleerd. Overweegt de werkgever bijgevolg geen 

bijkomende maatregelen ten aanzien van zijn werknemer, dan zal deze enkel gehouden zijn tot de 

informatieplicht. 

315. Daarnaast is ook het voorwerp van de consultatieverplichting beperkt. De consultatieverplichting 

geldt immers alleen voor de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen. De beslissing tot 

een overdracht van onderneming als zodanig is dus niet onderworpen aan de consultatieplicht, maar 

louter aan de informatieverplichting517. 

316. Ten slotte is de werkgever verplicht de werknemersvertegenwoordigers te raadplegen teneinde 

“tot een akkoord te komen”. Ook dit aspect wordt niet verder toegelicht in de richtlijn. Evenwel wordt 

aangenomen dat deze vorm van raadplegen geen verplichting tot collectief onderhandelen inhoudt518. 

Ook het Hof van Justitie sprak zich nog maar éénmaal hierover uit. In een arrest van 8 juni 1994 

oordeelt het Hof dat een nationale wettelijke regeling, die enkel de verplichting oplegt met de 

vertegenwoordigers van de door werkgever erkende vakbonden overleg te plegen, rekening te houden 

met hun opmerkingen, ze te beantwoorden en een eventuele afwijzing te motiveren, in strijd is met 

artikel 6, lid 2 van richtlijn 77/187/EG519 520. 

317. Voor de volledigheid moet nog worden opgemerkt dat de informatie- of consultatieverplichting 

geldt ongeacht of de beslissing betreffende de overgang door de werkgever wordt genomen of door 

een onderneming die zeggenschap heeft over de werkgever521. Zo zal geen rekening gehouden worden 

met een eventueel verweer van de werkgever op grond van het feit dat de werkgever niet de benodigde 

informatie zou hebben ontvangen van de onderneming die zeggenschap over hem uitoefende522. 

  

                                                      
515 C. BAYART, “Informatie en consultatie van werknemers bij bedrijfsovernames en vennootschapstransacties: 
algemeen deel”, J.T.T. 2001, 316. 
516 N. THOELEN, Conventionele overdracht van onderneming: Richtlijn 2001/23/EG en CAO 32bis, Gent, 
Larcier, 2007, 107; C. BAYART, “Informatie en consultatie van werknemers bij bedrijfsovernames en 
vennootschapstransacties: algemeen deel”, J.T.T. 2001, 316. 
517 De poging van het Europees Parlement om de consultatieverplichting in de context van de richtlijn 
aanzienlijk uit te breiden en dit vanaf het ogenblik van de overdracht, slaagde niet. 
518 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
111. 
519 Huidig artikel 7, §2 van richtlijn 2001/23. 
520 HvJ. 8 juni 1994, Commissie van de Europese gemeenschappen t. Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië 
en Noord-Ierland, jur. 1994, 2435. 
521 Artikel 7, §4, lid 1 richtlijn 2001/23. 
522 Artikel 7, §4, lid 2 richtlijn 2001/23. 
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§ 2 Nationale regeling 

A. Voorwerp van de informatieverplichting 

318. Wat betreft de informatieverplichting, bepaalt artikel 11 van de hierboven aangehaalde CAO nr. 

9: “In geval van fusie, concentratie, overname, sluiting of andere belangrijke structuurwijzigingen 

waaromtrent de onderneming onderhandelingen voert, zal de ondernemingsraad daaromtrent te 

gelegener tijd en voor enige bekendmaking ingelicht worden(…)”. Zoals al gezegd in de inleiding, zijn 

de bewoordingen uit dit artikel 11 ruim genoeg om elke overdracht van onderneming in de zin van 

CAO 32bis hieronder te doen vallen523. 

319. Naast artikel 11, CAO nr. 9, heeft ook artikel 25 van het KB van 27 november 1973 het over de 

informatieverplichting ten aanzien van de ondernemingsraad binnen de onderneming. Deze bepaling 

stelt dat aan de ondernemingsraad occasionele informatie moet worden verstrekt, zonder dat het 

moment van de periodieke inlichting kan worden afgewacht: “telkens zich gebeurtenissen voordoen 

die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de onderneming (i) en in alle gevallen waarin interne 

beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de onderneming tot stand komen (ii)”. 

Het is duidelijk dat een overdracht van onderneming een belangrijke weerslag kan hebben op de 

onderneming. Deze informatie moet dan ook de werknemers in staat stellen een klaar en duidelijk 

beeld te kunnen vormen van de toestand, de evolutie en de vooruitzichten van de onderneming524. 

320. Toch geven artikel 11 CAO nr. 9 en artikel 25 van het KB van 27 november 1973 als zodanig 

weinig duidelijkheid over de inhoud van de informatieverplichting. Meer duidelijkheid over de inhoud 

wordt echter gegeven in de commentaar bij artikel 11 van CAO nr. 9. De commentaar schrijft voor dat 

de ondernemingsraad onder andere moet worden ingelicht over de economische, financiële of 

technische factoren die aan de oorsprong liggen van de structuurwijzigingen en dat deze factoren 

moeten worden verantwoord. Bovendien zullen ook de economische, financiële en sociale gevolgen 

moeten worden toegelicht. 

321. Ook artikel 26 van het KB van 27 november 1973 verschaft enige duidelijkheid. Dit artikel 

bepaalt dat de mededeling van de occasionele voorlichting moet vergezeld gaan van een commentaar 

betreffende de mogelijke gevolgen die de gebeurtenis of de beslissing kunnen hebben voor de 

ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming en voor de toestand van de werknemers.  

322. Men kan zich ten slotte de vraag stellen of de Belgische wetgever, artikel 7 van richtlijn 2001/23 

wel correct heeft omgezet. Noch CAO nr. 9, noch het KB van 27 november 1973 nemen immers de 

opsomming over uit artikel 7, § 1 van de richtlijn. Zo wordt niet letterlijk bepaald dat er informatie 

                                                      
523 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
252p. 
524 Artikel 3, lid 1, KB 27 november 1973. 



    99 
 

moet worden verstrekt over de datum of voorgenomen datum van de overdracht of over de overwogen 

maatregelen. Wat de voorgenomen maatregelen betreft, kan men argumenteren dat dit impliciet te 

lezen valt in de omschrijving van de consultatieverplichting (Cf. infra)525. Het naleven van de 

consultatieverplichting impliceert immers dat de voorgenomen maatregelen worden meegedeeld. 

B. Vorm van de informatie 

323. Noch de richtlijn, noch CAO nr. 9 en het KB van 27 november 1973 leggen specifieke 

vormvereisten op met betrekking tot de informatieverplichting. In beginsel zal het verstrekken van 

informatie aan de ondernemingsraad dus mondeling kunnen gebeuren. Evenwel zal het om 

verschillende redenen aangewezen zijn voor de vervreemder of de verkrijger, deze informatie 

schriftelijk te verstrekken. Zo bepaalt het KB van 27 november 1973 dat wanneer de voorlichting 

becijferde gegevens bevat, een schriftelijke samenvatting ervan aan elk van de leden van de 

ondernemingsraad dient te worden overhandigd526. Bovendien zal met het oog op de bewijsvoering, de 

vereiste informatie best in schriftelijke versie worden verstrekt. 

324. Toch zal de werkgever er zich niet toe kunnen beperken, louter schriftelijke informatie te 

verschaffen aan de werknemersvertegenwoordigers. Artikel 3, lid 3 van CAO nr. 9 schrijft immers 

voor dat schriftelijke informatie dient vergezeld te gaan van een mondelinge commentaar. 

C. Voorwerp van de consultatieverplichting 

325. Artikel 11 van CAO nr. 9 bepaalt dat de ondernemingsraad vooraf daadwerkelijk geraadpleegd 

moet worden. Deze raadpleging moet handelen over: “de weerslag op de vooruitzichten inzake de 

tewerkstelling van het personeel, de organisatie van het werk en het tewerkstellingsbeleid in het 

algemeen”. De commentaar bij artikel 11 verduidelijkt de inhoud van deze consultatieverplichting 

verder527. 

326. Het lijkt correct te stellen dat het begrip “weerslag” in het licht van een richtlijnconforme 

interpretatie slaat op de ten aanzien van de werknemers “overwogen maatregelen” uit artikel 7 richtlijn 

2001/23528. Het begrip “weerslag” is in die zin van toepassing op alle elementen uit artikel 11, CAO 

                                                      
525 C. BAYART, “Informatie en consultatie van werknemers bij bedrijfsovernames en vennootschapstransacties: 
algemeen deel”, J.T.T. 2001, 317. 
526 Artikel 26, lid 2 KB 27 november 1973. 
527 De commentaar bij artikel 11 voegt hieraan toe dat de ondernemingsraad moet worden geraadpleegd over: 
“de middelen die moeten worden aangewend om de afdankingen en mutaties te vermijden, die de beroeps- en 
sociale teruggang van de werknemer meebrengen, over de programma’s van collectieve afdankingen, 
overhevelingen en mutaties, over de te nemen sociale maatregelen, over de schikkingen die moeten getroffen 
worden om tot de spoedige wedertewerkstelling en de sociale beroepsomscholing te komen, alsook, in het 
algemeen, over alle maatregelen die moeten worden genomen met het oog op de optimale benutting van het 
menselijk potentieel”. 
528 C. BAYART, “Informatie en consultatie van werknemers bij bedrijfsovernames en vennootschapstransacties: 
algemeen deel”, J.T.T. 2001, 317. 
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nr. 9529. Bijgevolg is de overdrager of overnemer niet gehouden tot een consultatieverplichting als er 

ten aanzien van het personeel geen maatregelen worden overwogen.  

327. Deze stelling wordt echter niet altijd gevolgd. Een andere opvatting bestaat erin te stellen dat het 

begrip “weerslag” uit artikel 11, CAO nr. 9 louter betrekking heeft op “de vooruitzichten inzake de 

tewerkstelling van het personeel”530. Het gevolg hiervan is dat overdrager of overnemer steeds 

verplicht zal zijn de ondernemingsraad te raadplegen ook al worden er geen maatregelen overwogen 

ten aanzien van het personeel. 

328. Een laatste opvatting houdt het midden tussen de twee vorige standpunten. Enerzijds wordt de 

idee gevolgd dat het begrip “weerslag” van toepassing is op het gehele artikel 11 van CAO nr. 9. 

Anderzijds wordt wel gesteld dat artikel 11 CAO nr. 9 een ruimer toepassingsgebied heeft dan de 

consultatieverplichting uit artikel 7 richtlijn 2001/23. Indien de overdrager of overnemer geen 

bijzondere maatregelen overwegen ten aanzien van hun werknemers, zullen zij niet vallen onder de 

consultatieplicht. 

329. In ieder geval moet worden opgemerkt dat een raadgeving verplicht zal zijn met betrekking tot 

aanvullende stelsels van sociale voorzieningen zoals vermeld in artikel 4 CAO 32bis. In de 

commentaar bij dit artikel 4 wordt immers verwezen naar artikel 11 CAO nr. 9. Volgens de 

commentaar houdt dit in dat met betrekking tot dergelijke stelsels: “een gesprek zou tot stand komen 

betreffende het waarborgen van de continuïteit van de rechten van de bij voormelde 

structuurwijzigingen betrokken werknemers (…)”. 

330. Ten slotte dient men er nog op te wijzen dat artikel 11 CAO nr. 9 in tegenstelling tot de richtlijn, 

geen doelgerichte consultatieverplichting oplegt. Artikel 11 CAO nr. 9 bepaalt niet dat de raadpleging 

moet worden gevoerd teneinde tot een akkoord te komen. Ook hier zou men kunnen argumenteren dat 

richtlijn 2001/23 op dit vlak niet correct werd omgezet. Evenwel zou men kunnen stellen dat deze 

vereiste ook kan worden gelezen in het feit dat de raadpleging “daadwerkelijk” dient te zijn531 

§ 3 Wie moet informeren en consulteren? 

331. Artikel 7 van richtlijn 2001/23 legt de verplichting om de werknemersvertegenwoordigers te 

informeren en raadplegen uitdrukkelijk op aan de verveemder en de verkrijger. Hoewel CAO nr. 9 en 

                                                      
529 De vooruitzichten inzake de tewerkstelling (i), de organisatie van het werk (ii) en het tewerkstellingsbeleid in 
het algemeen (iii). 
530 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
114. 
531 C. BAYART, “Informatie en consultatie van werknemers bij bedrijfsovernames en vennootschapstransacties: 
algemeen deel”, J.T.T. 2001, 318. 
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de CAO van 27 november 1973 dit niet uitdrukkelijk bepalen, wordt aangenomen dat deze 

verplichting hier ook ten laste valt van de vervreemder en de verkrijger532. 

§ 4 Wie moet er geïnformeerd en geraadpleegd worden 

332. Artikel 7 van richtlijn 2001/23 bepaalt dat het de “vertegenwoordigers van hun eigen 

werknemers” zijn die geïnformeerd en geraadpleegd moeten worden. Volgens de richtlijn zijn het de 

wettelijke voorschriften of de gebruiken van een lidstaat die bepalen wat moet worden verstaan onder 

werknemersvertegenwoordigers533. Daarnaast biedt de richtlijn aan de lidstaten de mogelijkheid om de 

informatie en de consultatieverplichting te beperken tot: “de ondernemingen of de vestigingen die, wat 

het aantal werknemers betreft, voldoen aan de voorwaarden voor de verkiezing of de aanw�zing van 

een collegiaal lichaam dat de werknemers vertegenwoordigt”534. 

333. Wat het Belgische recht betreft, zal het in beginsel de ondernemingsraad zijn die moet worden 

ingelicht en geraadpleegd535. Is er binnen de onderneming geen ondernemingsraad, dan is het de 

vakbondsafvaardiging die de taken van de ondernemingsraad in het kader van artikel 11 CAO nr. 9 

overneemt. Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 24 van de CAO nr. 5 van 24 april 1974. CAO nr. 

5 werd evenwel niet algemeen verbindend verklaard, waardoor niet alle werkgevers hierdoor 

gebonden zullen zijn. Toch is het zo dat het statuut van de vakbondsafvaardiging vaak wordt 

vastgelegd in sectorale CAO’s die doorgaans wel algemeen verbindend worden verklaard. Het is dus 

in het kader van een overdracht van onderneming aan te raden aan de werkgever deze sectorale 

regelingen na te gaan. 

334. Opmerkelijk is dat de richtlijn bepaalt dat het de eigen werknemers zijn die moeten worden 

ingelicht en geraadpleegd536. De verkrijger zal bijgevolg niet de werknemersvertegenwoordiging van 

de vervreemder moeten informeren of raadplegen. Ook het Belgische recht bevat hiervoor geen enkele 

grondslag537. Vooral wat betreft de consultatieverplichting is dit opvallend. Doorgaans zal het immers 

de verkrijger zijn die maatregelen overweegt ten aanzien van de over te nemen werknemers van de 

vervreemder. In de praktijk komt het echter toch vaak voor dat er multilateraal overleg gevoerd wordt 

tussen de werknemersvertegenwoordigers van de verkrijger en de vervreemder538. 

                                                      
532 C. BAYART, “Informatie en consultatie van werknemers bij bedrijfsovernames en vennootschapstransacties: 
algemeen deel”, J.T.T. 2001, 317. 
533 Artikel 2, § 1, c. richtlijn 2001/23. 
534 Artikel 7, § 5, richtlijn 2001/23. 
535 Artikel 11, CAO nr. 9 en artikel 25 van het KB van 27 november 1973. 
536 Artikel 7, § 1 en § 5richtlijn 2001/23. 
537 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
119. 
538 C. BAYART, “Informatie en consultatie van werknemers bij bedrijfsovernames en vennootschapstransacties: 
algemeen deel”, J.T.T. 2001, 318. 
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335. Daarnaast is het opvallend dat de richtlijn, voor wat betreft de informatieplicht, het louter heeft 

over de vertegenwoordigers van de werknemers “die bij de overgang betrokken zijn”539. Hiermee lijkt 

het erop dat de richtlijn de lidstaten de mogelijkheid laat de informatie te beperken tot de 

vertegenwoordigers van die werknemers die betrokken zijn bij de overdracht. Toch is dit laatste 

binnen het nationale recht niet echt relevant. Indien de ondernemingsraad moet worden ingelicht, 

zullen immers altijd alle leden hiervan bij het informatieproces betrokken worden. 

336. Zoals al aangehaald legt ten slotte artikel 15bis CAO 32bis een informatieverplichting op ten 

aanzien van de werknemers indien er binnen de onderneming noch een ondernemingsraad, noch een 

vakbondsafvaardiging is. Het moet worden opgemerkt dat deze bepaling alleen een informatieplicht 

inhoudt. Is er binnen de onderneming geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, dan moeten 

de werknemers niet geraadpleegd worden. 

§ 5 Tijdstip van de informatie en consultatie 

A. Algemeen 

337. Het meest essentiële punt met betrekking tot de informatie-en raadplegingsverplichting, is de 

vraag naar het tijdstip waarop aan deze twee verplichtingen moet worden voldaan. Zo zal een 

informatieverplichting weinig nut hebben, indien de beslissing tot een overdracht al werd 

bekendgemaakt bij het publiek of al werd uitgevoerd. Ook voor de consultatieverplichting geldt 

hetzelfde. Deze zal slechts zin hebben voor zover de overwogen maatregelen nog niet zijn uitgevoerd. 

B. De richtlijn 

338. Wat betreft de informatieverplichting, bepaalt de richtlijn dat de vervreemder deze informatie 

tijdig voor de totstandkoming van de overdracht aan de werknemersvertegenwoordigers moet verstrekt 

worden540.De verkrijger dient dan weer de vertegenwoorders van de werknemers tijdig in te lichten en: 

“in ieder geval voordat deze werknemers in hun arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden rechtstreeks 

door de overgang worden getroffen”541. In beginsel is het dus mogelijk dat de vervreemder en 

verkrijger elk hun werknemers inlichten op een ander tijdstip. 

339. Ten aanzien van de raadgevingsverplichting, stelt de richtlijn dat deze tijdig dient te gebeuren542. 

Hieruit kan men afleiden dat aan deze verplichting moet voldaan worden vooraleer een definitieve 

beslissing wordt genomen met betrekking tot de voorgenomen maatregelen. 

                                                      
539 N. THOELEN, Conventionele overdracht van onderneming: Richtlijn 2001/23/EG en CAO 32 nr. bis, Gent, 
Larcier, 2007, 112. 
540 Artikel 7, § 1, 2e lid richtlijn 2001/23. 
541 Artikel 7, § 1, 3e lid richtlijn 2001/23. 
542 Artikel 7, § 2, richtlijn 2001/23. 
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C. De nationale regelgeving 

340. Artikel 25 van het KB van 27 november 1973 schrijft voor dat beslissingen die een mogelijke 

weerslag hebben, moeten worden meegedeeld “alvorens ze worden uitgevoerd”543. Artikel 11 CAO nr. 

9 bepaalt dan weer dat de ondernemingsraad “te gelegener tijd” en “voor elke bekendmaking” moet 

worden ingelicht. De raadpleging van de ondernemingsraad dient dan weer “vooraf” en 

“daadwerkelijk” te gebeuren. 

341. Ook in de commentaar bij artikel 11, wordt uitgebreid ingegaan op het tijdstip van de 

informatieverplichting. In de eerste plaats wordt hierin terecht aangehaald dat de inlichting vooraf 

dient te gebeuren, namelijk: “voor de beslissing openbaar wordt gemaakt en van toepassing wordt”. 

Daarnaast wordt ook gesteld dat het aangewezen is de ondernemingsraad zo snel mogelijk na de 

feitelijke beslissing te raadplegen over de geplande maatregelen. Meer specifiek wordt hiermee 

bedoeld: “tussen het ogenblik waarop de beheerraad zich over het beginsel van de beslissing heeft 

uitgesproken en het ogenblik waarop de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt 

bijeengeroepen om erover te beraadslagen”. Hoewel de commentaar eerst correct stelt dat de 

informatie vooraf moet gebeuren, lijkt het er echter op dat de rest van de commentaar in strijd is met 

een andere bepaling van CAO nr. 9. Artikel 3, CAO nr. 9 bepaalt immers dat aan de informatie- en 

raadgevingsverplichting moet voldaan worden: “alvorens de beslissingen worden getroffen”. Hierbij 

wordt niet verduidelijkt of het om een feitelijke of een andere beslissing gaat. 

342. Over de verhouding van de commentaar bij artikel 11 en artikel 3 van CAO nr. 9 bestaan 

verschillende opvattingen. Volgens een eerste stelling lijkt het zo te zijn dat de informatieverstrekking 

en raadpleging moet plaatsgrijpen niet alleen voor de formele statutaire beslissing, maar ook voor het 

tijdstip van de feitelijke beslissing544. Dit vloeit voort uit het feit dat de CAO nr. 9 voorschrijft dat het 

moet gaan om een daadwerkelijke raadpleging, voorafgaand aan de werkelijke raadpleging. 

Bovendien wordt gesteld dat de commentaar bij een artikel de draagwijdte en betekenis van een 

algemeen verbindend verklaarde CAO niet kan wijzigen en niet kan ingaan tegen de tekst van de CAO 

als zodanig545. 

343. Deze opvatting is zeker vatbaar voor kritiek546. De redenering die wordt gemaakt is immers alleen 

geldig indien het voorwerp van de informatie- en raadplegingsverplichting identiek zou zijn547. Dit is 

                                                      
543 Artikel 25, lid 1, 2° KB 25 november 1973. 
544 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
117. 
545 Cass. 14 april 1980, RW 1980-81, 112, met conclusie Advocaat-Generaal Lenaerts. 
546 C. BAYART, “Informatie en consultatie van werknemers bij bedrijfsovernames en vennootschapstransacties: 
algemeen deel”, J.T.T. 2001, 324. 
547 Uit de vaststelling dat volgens de commentaar de informatie kan worden gegeven na de feitelijke beslissing 
(i) en dat volgens de CAO bepaling de raadpleging evenwel daadwerkelijk moet zijn en dus moet plaatsgrijpen 
voor de feitelijke beslissing. (ii), wordt afgeleid dat de commentaar van artikel 11 in strijd is met de tekst van 
artikel 3, CAO nr. 9. 
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niet het geval. Zoals al aangehaald, heeft de informatieverplichting betrekking op de 

structuurwijzigingen of de overdracht van onderneming als zodanig. De raadplegingsverplichting 

daarentegen heeft als voorwerp, eventuele voorgenomen maatregelen ten aanzien van het personeel. 

De gevolgtrekking die hierboven geschetst wordt, lijkt bijgevolg niet correct. 

344. Een tweede stelling, maakt een onderscheid tussen het tijdstip waarop geïnformeerd en 

geraadpleegd moet worden548. Volgens deze strekking dient de informatieverplichting te worden 

nageleefd vooraleer de beslissing openbaar wordt gemaakt en van toepassing wordt549. De informatie 

kan hierbij dus worden verstrekt nadat de beslissing is genomen om over te gaan tot een overdracht 

van onderneming. Deze interpretatie houdt echter ook een conflict in met de tekst van artikel 3 van 

CAO nr. 9 dat voorschrijft dat de informatie moet worden verstrekt voor het tijdstip van de beslissing. 

Dit laatste zou echter opgelost kunnen worden door toepassen van het lex specialis principe, waardoor 

artikel 3 buiten beschouwing kan worden gelaten in het geval van structuurwijzigingen zoals een 

overdracht van onderneming. 

Zoals al aangehaald, dient de consultatie vooraf te gebeuren550. Volgens deze tweede opvatting 

betekent dit dan ook dat de raadpleging dient te gebeuren vooraleer er over de maatregelen ten aanzien 

van de werknemers een beslissing wordt genomen. 

345. Deze laatste stelling lijkt correct. Toch kan men hierbij argumenteren dat er helemaal geen 

conflict hoeft te bestaan tussen de tekst van artikel 3 en artikel 11 van CAO nr. 9. In de zin dat men het 

begrip “beslissing” uit artikel 3, CAO nr. 9, dient te beschouwen als de definitieve of juridische 

beslissing, lijkt artikel 3, CAO nr. 9 niet in strijd met de commentaar bij artikel 11551. Voldoet men aan 

de informatieverplichting op een tijdstip tussen de feitelijke en de definitieve beslissing, dan is er geen 

conflict met de tekst van artikel 3, CAO nr. 9. Ook het tegenargument dat sommige 

structuurwijzigingen soms beslist worden door één enkel orgaan, vormt geen probleem. Wat dit laatste 

betreft, kan men immers stellen dat de commentaar bij artikel 11, CAO nr. 9 zo geformuleerd is, dat 

deze eerder dient als voorbeeld. Dit blijkt uit het laatste lid van de commentaar, dat het duidelijk heeft 

over een “aanwijzing”. 

                                                      
548 C. BAYART, “Informatie en consultatie van werknemers bij bedrijfsovernames en vennootschapstransacties: 
algemeen deel”, J.T.T. 2001, 326. 
549In overeenstemming met artikel 11, CAO nr. 9 en de commentaar hierbij. 
550 Artikel 3 en artikel 11, CAO nr. 9. 
551 Hoewel in casu binnen de context van een sluiting van een onderneming, zie naar analogie: F. DORSSEMONT, 
en M. RIGAUX, “De afdwingbaarheid van het grondrecht op informatie en raadpleging”, Soc. Kron. 1997, 313-
324, noot onder arbh. Brussel, 16 mei 1997, Soc. Kron. 1997, 325-333. 



    105 
 

§ 6 Sancties 

A. Strafrechtelijke en administratieve sancties 

346. CAO nr. 9 bevat als zodanig geen specifieke sancties bij een schending van de informatie- of 

raadgevingsverplichting. Gezien CAO nr. 9 algemeen verbindend is verklaard, zal een schending van 

de bepalingen van CAO nr. 9 evenwel een misdrijf uitmaken in de zin van artikel 56 CAO-wet.  

347. Daarnaast zal een dergelijke schending ook op basis van de wet van 20 september 1948 houdende 

organisatie van het bedrijfsleven een misdrijf inhouden552. Deze wet stelt immers het belemmeren van 

de opdrachten van de ondernemingsraad strafbaar553. Hieronder valt volgens de wet uitdrukkelijk het 

niet naleven van de informatie- en consultatieverplichtingen voorgeschreven door of krachtens de wet 

of door algemeen verbindend verklaarde CAO’s. Ook een inbreuk op artikel 25 van het KB van 27 

november 1973, zal op deze manier strafrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden554. 

348. Naast strafrechtelijke sancties, kunnen ook administratieve sancties worden opgelegd. Hierbij zal 

de omvang van de boete afhankelijk zijn van het feit of het gaat om een schending van CAO nr. 9, dan 

wel van de Bedrijfsorganisatiewet555.  

349. Een miskenning van de informatie- of consultatieverplichting ten aanzien van de 

vakbondsafvaardiging zal in beginsel geen misdrijf uitmaken. CAO nr. 5 is immers niet algemeen 

verbindend verklaard. Zoals al aangehaald zijn de sectorale CAO’s die het statuut van de 

vakbondsafvaardiging regelen doorgaans wel algemeen verbindend verklaard. Een schending van een 

dergelijke CAO zal dus wel een misdrijf uitmaken op grond van artikel 56 CAO-wet. 

B. Burgerrechtelijke sancties 

350. Een miskenning van de informatie- of raadgevingsverplichting kan ten slotte in beginsel ook 

aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding. Al dient gezegd dat deze mogelijkheid 

eerder theoretisch is. 

Als voorbeeld kan men verwijzen naar een vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel van 14 oktober 

2005556. In deze zaak eisten enkele werknemers een schadevergoeding voor geleden materiële en 

morele schade omdat hun werkgever de informatie- en raadplegingsverplichtingen niet zou hebben 

nageleefd. Deze vordering werd echter afgewezen. Volgens de rechtbank respecteert een werkgever 

immers zijn verplichtingen wanneer hij de ondernemingsraad inlicht over een intentie betreffende een 

mogelijke overdracht van onderneming vooraleer er onderhandelingen zijn aangevat met een 

                                                      
552 Wet 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, BS 27 september 1948. Hierna genoemd: 
Bedrijfsorganisatiewet. 
553 Artikel 32, 3° Bedrijfsorganisatiewet. 
554 Artikel 37 KB 27 november 1973. 
555 Artikel 1, lid 14 en 16 wet 30 juni 1971 betreffende administratieve geldboeten, BS 13 juli 1971. 
556 Arbrb. Brussel 14 oktober 2005, onuitgegeven, AR nr. 84472/04. 
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eventuele verkrijger. Bovendien hadden de werknemersvertegenwoordigers hierbij de mogelijkheid 

gekregen, vragen te stellen die beantwoord werden door de directie. 

 

AFDELING 3: INFORMEREN EN RAADPLEGEN VAN DE EUROPESE 

ONDERNEMINGSRAAD 

 

§ 1 Algemeen 

A. Ondernemingsraad opgericht buiten het kader van de subsidiaire bepalingen 

351. Als de ondernemingsraad niet is ingesteld met toepassing van de subsidiaire voorschriften557, zal 

men de overeenkomst tot oprichting van de ondernemingsraad moeten raadplegen om na te gaan in 

welke mate deze laatste moet worden ingelicht en geraadpleegd. Artikel 24 CAO nr. 62 bepaalt 

immers dat deze overeenkomst ten minste de bevoegdheden en de procedure voor 

informatieverstrekking en raadpleging van de Europese ondernemingsraad, moet bevatten. Wanneer 

men de inhoud van dergelijke overeenkomsten nagaat, stelt men vast dat zeker in de helft van de 

gevallen een overdracht van onderneming vermeld worden als voorwerp van informatie en 

consultatie558. 

352. In beginsel wordt aangenomen dat de Europese ondernemingsraad alleen geïnformeerd en 

geraadpleegd moet worden indien de overdracht een grensoverschrijdende dimensie heeft. Het moet 

hierbij dus gaan om een concern of ten minste twee vestigingen of ondernemingen uit twee 

verschillende lidstaten559. Toch is het mogelijk dat hiervan wordt afgeweken in de overeenkomst. 

B. Ondernemingsraad opgericht met toepassing van de subsidiaire bepalingen 

353. Wordt een Europese ondernemingsraad opgericht met toepassing van de subsidiaire 

voorschriften, zijn de wettelijke bepalingen concreter560. Zo bepaalt artikel 27 CAO nr. 62 dat de 

bevoegdheid van de Europese ondernemingsraad beperkt is tot: “informatieverstrekking en 

raadpleging over de vraagstukken die van belang zijn voor de hele onderneming met een 

communautaire dimensie of het hele concern met een communautaire dimensie, of voor ten minste 

twee vestigingen of ondernemingen van het concern in verschillende lidstaten”.  

                                                      
557 Zie randnr. 296. 
558 C. ENGELS en L. SALAS, “Worker participation at European level: European works council”, in: R. 
BLANPAIN, C. ENGELS, comparative Labour Law and industrial Relations in Industrialized Market Economies, 
The Hague, Kluwer law international, 2001, 698 p. 
559 L. PELTZER, Conventionele overdracht van ondernemingen, Mechelen, Kluwer, 2007, 224. 
560 Artikel 26 en volgende CAO nr. 62. 
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354. Daarnaast bepaalt artikel 37 CAO nr. 9 dat wanneer bijzondere omstandigheden plaatsvinden die 

aanzienlijke gevolgen hebben voor de belangen van de werknemers het beperkt comité of bij 

ontstentenis daarvan, de Europese ondernemingsraad, het recht heeft te worden geïnformeerd. Artikel 

37 CAO nr. 9 duidt aan dat deze bijzondere omstandigheden onder meer betrekking kunnen hebben op 

verplaatsingen, sluitingen van ondernemingen of vestigingen of collectief ontslag. Deze opsomming is 

echter niet limitatief waardoor ook een overdracht van onderneming hierbij hoort561. 

§ 2 Tijdstip van informeren en consulteren 

355. Wat betreft de ondernemingsraad opgericht volgens de subsidiaire voorschriften, bepaalt CAO nr. 

62 dat de informatie- en raadplegingsvergadering “zo spoedig mogelijk” plaats moet vinden “en op 

een ogenblik waarop die informatie en raadpleging nog zinvol zijn”562. Dit hoeft niet te betekenen dat 

het informeren en raadplegen niet mag plaatsvinden na het tijdstip van de beslissing. Aangenomen 

wordt immers dat men nog tot een zinvolle gedachtewissel kan komen nadat het hoofdbestuur al tot 

een beslissing is gekomen en verdere concretisering nog dient te gebeuren563. Ook wordt 

geargumenteerd dat, indien men had gewenst dat aan deze verplichtingen werd voldaan voor de 

beslissing, men in CAO nr. 62 hier uitdrukkelijk naar had verwezen564. 

356. Met betrekking tot een ondernemingsraad die niet is opgericht volgens de subsidiaire 

voorschriften, bepaalt CAO nr. 69 niets wat betreft het tijdstip van informeren en raadplegen. Hier zal 

het dus afhangen van inhoud van de overeenkomst of aan deze verplichtingen moet worden voldaan, 

voor of na de beslissing.  

§ 3 Samengaan van de Belgische en Europese ondernemingsraad 

357. Noch richtlijn 94/45, noch CAO nr. 62 schrijft een regeling voor bij de situatie waar zowel een 

Belgische als een Europese ondernemingsraad voorkomt. In deze hypothese, zal men zich de vraag 

kunnen stellen, welke van beide organen eerst moet worden geïnformeerd en geconsulteerd. 

358. Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat de overeenkomst bepaalt dat de Europese 

ondernemingsraad moet worden geïnformeerd en geraadpleegd voor het nationale overlegorgaan. 

Desgevallend zal deze bepaling dan ook moeten worden gerespecteerd. 

                                                      
561 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
123. 
562 Artikel 38 CAO nr. 62; Hierbij gaat CAO nr. 62 verder dan wat richtlijn 94/ 95 voorziet. De annex bij de 
richtlijn stelt immers alleen dat de informatie en consultatievergadering zo snel mogelijk moet plaatsvinden; 
Annex, part 3, lid 3 richtlijn 94/45. 
563 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
124. 
564 Naar analogie met artikel 3 CAO nr. 9. Zie ook R. BLANPAIN (ed.)., Labour Law and Industrial Relations in 
the European Union, in Bulletin of Comparative Labour Relations, The Hague–London-Boston, Kluwer Law 
International, 18-21. 
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359. Bepaalt de overeenkomst daarentegen niets, dan kan men ervoor kiezen aan de informatie- en 

consultatieplicht te voldoen voor elk van de overlegorganen afzonderlijk, overeenkomstig de 

hierboven aangehaalde regelen. Toch wordt aangeraden eerst de overlegorganen te raadplegen die 

ingesteld zijn op lokaal niveau. De lokale vertegenwoordigers zijn immers het dichtst bij de zaak 

betrokken. Bovendien maken zij doorgaans ook deel uit van de Europese ondernemingsraad en zal met 

hen de verdere sociale gevolgen van de overgang besproken worden565. 

  

                                                      
565 C. ENGELS, Overdracht van onderneming en outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten, Gent, Larcier, 2001, 
125. 
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Conclusie 
 

360. Wanneer een onderneming overweegt een bepaalde interne activiteit, die niet tot haar core 

business behoort, te outsourcen, is het duidelijk dat zij aandacht zal moeten besteden aan verschillende 

aspecten uit het sociaal recht. Zoals hierboven uitgebreid besproken, zullen zowel de overdrager als de 

overnemer in het geval van een overdracht van onderneming rekening moeten houden met de 

verschillende bepalingen voorgeschreven in richtlijn 2001/23 en CAO 32bis. 

Vanuit de praktijk is al meermaals gebleken dat het outsourcen van bepaalde interne activiteiten een 

grote impact kan hebben op zowel de onderneming als de daarin tewerkgestelde werknemers. Vanuit 

het standpunt van deze twee groepen is het uiteraard van belang dat hun situatie wordt geregeld via 

transparante en zo volledig mogelijk geformuleerde juridische normen. Het moet gezegd worden dat 

CAO 32bis hierbij toch op een aantal vlakken tekort schiet.  

361. Een eerste kritiek die men kan formuleren is dat de Belgische wetgever, in de traditie van het 

sociaal overleg, ervoor geopteerd heeft richtlijn 2001/23 om te zetten via een collectieve 

arbeidsovereenkomst. Zoals hierboven al gebleken, vloeien de grootste juridische discussies met 

betrekking tot een overdracht voort uit het feit dat dat sommige bepalingen uit CAO 32bis conflicteren 

met bestaande wettelijke principes. Als voorbeeld hiervan kan verwezen worden naar de problemen 

die zich voordoen met betrekking tot het principe van de relativiteit der overeenkomsten566 en de 

gemeenrechtelijke figuur van de delegatie567. Sterker nog leidt, voor wat betreft het  personeel 

toepassingsgebied, het gebruik van een collectieve arbeidsovereenkomst zelfs tot een foutieve 

omzetting van richtlijn 2001/23568.  

Zou de Belgische wetgever evenwel gebruik hebben gemaakt van een wet569 ter omzetting van richtlijn 

2001/23, dan zouden heel wat van de bovenstaande juridische problemen van de baan zijn. Men zou 

dan immers kunnen argumenteren dat deze wet een lex specialis vormt, die de voorkeur geniet op 

sommige gemeenrechtelijke principes uit het Burgerlijk Wetboek. Principes die bovendien niet zijn 

opgesteld met het begrip outsourcing in het achterhoofd. 

Het laten links liggen van de collectieve arbeidsovereenkomst als instrument ter omzetting van een 

richtlijn, hoeft echter geen afbreuk te doen aan de traditie van het sociaal overleg. Via sectorale 

                                                      
566 Artikel 1165 BW. Cf. randnr. 37. 
567 Artikel 1275 BW. Cf. randnr. 59. 
568 Zie randnr. 28. 
569 In de formele betekenis van het woord. 
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regelingen zou het immers nog altijd mogelijk zijn om nadien in bepaalde afwijkende regelingen te 

voorzien570. 

362. Een tweede grote kritiek die men kan formuleren ten aanzien van CAO 32bis is het gebrek aan 

een effectieve sanctie ten aanzien van de werkgever die de werknemer ontslaat in strijd met het 

ontslagverbod571. Door het niet voorzien in een wezenlijke forfaitaire vergoeding voor de 

werknemer572, is de kans immers groot dat de geest en de doelstelling van de richtlijn worden 

uitgehold. Hoewel dit ongetwijfeld wel zal leiden tot sociale spanningen binnen de onderneming, is de 

kans immers reëel dat een werkgever naar aanleiding van een overdracht een economische afweging 

zal maken tussen de kost van het overnemen of ontslagen van enkele werknemers. 

363. Ten slotte is ongetwijfeld nog een belangrijke rol weggelegd voor het Europees Hof van Justitie. 

Met betrekking tot de aard van de richtlijn en de grenzen van een ius variandi stelt zich immers de 

vraag in welke mate het Hof van Justitie het standpunt uit arrest Delahaye in de toekomst zal blijven 

handhaven573. Vanuit de economische realiteit lijkt het in ieder geval waarschijnlijk dat het Hof zich in 

de toekomst eerder praktisch zal blijven opstellen. 

Dit laatste valt zeker aan te moedigen. Een te strikte lezing van het principe van het behoud van 

individuele rechten en plichten zou immers het outsourcen van een activiteit sterk bemoeilijken, zoniet 

onmogelijk maken. Met respect voor de doelstelling van de richtlijn, namelijk de bescherming van de 

werknemer en tegelijk voor de economische belangen van de werkgever, lijkt een zekere realiteitszin 

hier zeker op zijn plaats. 

  

                                                      
570 Uiteraard rekening houdend met de hiërarchie de rechtsnormen in het sociaal recht ex artikel 51 CAO-wet. 
571 Artikel 9 CAO 32bis. 
572 Zie randnr. 227 ev. 
573 HvJ 11 november 2004, Delahaye, Jur. 2004, I-10823, Zie randnrs. 89-92. 
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