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Wet van 18 april 2002 tot uitvoering van de
Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese
Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de
Richtlijn 77/187/EEG 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 van ondernemingen
of vestigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in

verband met de richtlijn nr. 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie
van 29 juni 1998 (PbEG L 201) tot wijziging van de richtlijn nr. 77/187/EEG
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 van vestigingen, het
Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet te wijzigen, en het wenselijk is
de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de Pensioen- en
spaarfondsenwet te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 662 komt te luiden:

Artikel 662

1. In afwijking van artikel 615 is deze afdeling ook van toepassing op de
werknemer die arbeid verricht in een onderneming die in stand wordt
gehouden door staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander
publiekrechtelijk lichaam.

2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
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a. overgang: de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een
fusie of een splitsing, van een economische eenheid die haar identiteit
behoudt;

b. economische eenheid: een geheel van georganiseerde middelen,
bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk
economische activiteit.

3. Voor de toepassing van deze afdeling wordt een vestiging of een
onderdeel van een onderneming of vestiging beschouwd als een
onderneming.

B

Artikel 664 komt te luiden:

Artikel 664

1. Artikel 663, eerste volzin, is niet van toepassing op rechten en
verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit een toezegging
omtrent pensioen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de
Pensioen- en spaarfondsenwet indien:

a. de verkrijger aan de werknemer, bedoeld in artikel 663, dezelfde
toezegging doet, die hij reeds voor het tijdstip van overgang heeft gedaan
aan zijn werknemers;

b. de verkrijger op grond van artikel 3 van de Wet betreffende verplichte
deelneming in een bedrijfspensioenfonds, verplicht is deel te nemen in
een bedrijfspensioenfonds en de werknemer, bedoeld in artikel 663, gaat
deelnemen in dat fonds;

c. bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens
een daartoe bevoegd bestuursorgaan is afgeweken van de toezegging
omtrent pensioen, bedoeld in de aanhef.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de werknemer, bedoeld in
artikel 663, voor de overgang op grond van artikel 3 van de Wet betref-
fende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, verplicht is
deel te nemen in een bedrijfspensioenfonds en deze zelfde verplichting
blijft gelden na de overgang.

3. Artikel 663, eerste volzin, is niet van toepassing op rechten en
verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit een spaarregeling
als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet
indien de verkrijger de werknemer, bedoeld in artikel 663, opneemt in de
spaarregeling die reeds voor het tijdstip van overgang gold voor zijn
werknemers.

C

Na artikel 665 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 665a

Indien in een onderneming geen ondernemingsraad is ingesteld, noch
een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld krachtens artikel 35c,
eerste lid, of artikel 35d, eerste lid, van de Wet op de ondernemingraden,
stelt de werkgever de eigen werknemers die betrokken zijn bij de
overgang van de onderneming tijdig in kennis van

a. het voorgenomen besluit tot overgang;
b. de voorgenomen datum van de overgang;
c. de reden van de overgang;
d. de juridische, economische, en sociale gevolgen van de overgang

voor de werknemers, en
e. de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen.
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D

Artikel 666 lid 1 komt als volgt te luiden:
1. De artikelen 662 tot en met 665, en artikel 670, lid 8, zijn niet van

toepassing op de overgang van een onderneming indien de werkgever in
staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel
behoort.

E

In artikel 670 wordt, onder vernummering van lid 8 tot lid 9, een lid
ingevoegd, luidende:

8. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de in zijn onder-
neming werkzame werknemer niet opzeggen wegens de in artikel 662, lid
2, onderdeel a, bedoelde overgang van die onderneming.

F

In artikel 670b worden in de eerste zin van lid 2 de woorden «De leden 1
tot en met 7» vervangen door: De leden 1 tot en met 8.

G

In artikel 677 worden in de eerste zin van lid 5 de woorden «Het niet in
acht nemen van artikel 670, leden 1 tot en met 7,» vervangen door: Het
niet in acht nemen van artikel 670, leden 1 tot en met 8,.

ARTIKEL II

De Faillissementswet2 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5 wordt na het eerste lid een tweede lid toegevoegd,
luidende:

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een hoger beroep dat wordt
ingesteld tegen een beschikking van de rechter-commissaris, houdende
machtiging aan de curator tot opzegging van een arbeidsovereenkomst.

B

Na artikel 13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13a

Indien de faillietverklaring wordt vernietigd wordt de opzegging van een
arbeidsovereenkomst door een curator, in afwijking van artikel 13, eerste
lid, met terugwerkende kracht beheerst door de wettelijke of overeenge-
komen regels die van toepassing zijn buiten faillissement, met dien
verstande dat de termijnen, bedoeld in artikel 683 leden 1 en 2 van Boek 7
van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 9, derde lid, van het Buiten-
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, aanvangen op het tijdstip
waarop het faillissement wordt vernietigd.

C

Artikel 67 komt als volgt te luiden:
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Artikel 67

1. Van alle beschikkingen van de rechter-commissaris is gedurende vijf
dagen hoger beroep op de rechtbank mogelijk, te rekenen vanaf de dag
waarop de beschikking is gegeven. De rechtbank beslist na verhoor of
behoorlijke oproeping van de belanghebbenden.
Niettemin staat geen hoger beroep open van de beschikkingen, vermeld
in de artikelen 21, 2° en 4°, 34, 58, eerste lid, 59a, derde lid, 60, derde lid,
73a, tweede lid, 79, 93a, 94, 98, 100, 102, 125, 127, vierde lid, 174, 175,
tweede lid, 176, eerste en tweede lid, 177, 179 en 180.

2. In afwijking van het eerste lid vangt in het geval van hoger beroep
tegen een machtiging van de rechter-commissaris aan de curator tot
opzegging van een arbeidsovereenkomst de termijn van vijf dagen aan op
de dag dat de werknemer die het beroep instelt van de machtiging kennis
heeft kunnen nemen. Op straffe van vernietigbaarheid wijst de curator de
werknemer bij de opzegging op de mogelijkheid van beroep en op de
termijn daarvan. Het beroep op de vernietigbaarheid geschiedt door een
buitengerechtelijke verklaring aan de curator, en kan worden gedaan
gedurende veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de arbeids-
overeenkomst is opgezegd.

D

In artikel 72 wordt na het eerste lid een tweede lid ingevoegd,
luidende:

2. In afwijking van het eerste lid is de opzegging van een arbeidsover-
eenkomst door de curator zonder dat de rechter-commissaris daarvoor de
machtiging, bedoeld in artikel 68, tweede lid, heeft gegeven, vernie-
tigbaar. Daarnaast is de curator jegens de gefailleerde en de werknemer
aansprakelijk. Het beroep op de vernietigbaarheid geschiedt door een
buitengerechtelijke verklaring aan de curator, en kan worden gedaan
gedurende vijf dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de arbeidsovereen-
komst is opgezegd.

ARTIKEL III

Artikel 14a, derde lid, van de Wet op de collectieve arbeidsover-
eenkomst3 komt te luiden:

3. In afwijking van het eerste en het tweede lid zijn op rechten en
verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit een bepaling in een
collectieve arbeidsovereenkomst, die betrekking heeft op een pensioen-
voorziening als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Pensioen-
en spaarfondsenwet, dan wel op een spaarregeling als bedoeld in artikel 3
van die wet, de artikelen 663 en 664 van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing.

ARTIKEL IV

Na artikel 3a, van de Pensioen- en spaarfondsenwet4 wordt een
nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3b

Door de overgang van een onderneming, bedoeld in artikel 662 van
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij ten aanzien van de aan die
onderneming verbonden werknemers geen toezegging omtrent pensioen
is gedaan en geen spaarregeling geldt, wordt:

a. indien de verkrijger ten aanzien van de aan zijn onderneming
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verbonden werknemers voor het tijdstip van de overgang reeds een
toezegging heeft gedaan, hij geacht deze tevens te hebben gedaan ten
aanzien van de in de aanhef genoemde werknemers; dan wel

b. indien ten aanzien van de aan de verkrijgende onderneming
verbonden werknemers voor het tijdstip van de overgang reeds een
spaarregeling van toepassing was, deze regeling tevens van toepassing
op de in de aanhef genoemde werknemers.

ARTIKEL V

A

Indien artikel 2 van het bij koninklijke boodschap van 6 april 2000
ingediende voorstel van wet houdende een nieuwe regeling voor
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000) (27 073)5, nadat het tot
wet is verheven, in werking treedt voor het tijdstip van inwerkingtreding
van deze wet komt artikel 664, in afwijking van artikel I, onderdeel B, als
volgt te luiden:

Artikel 664

1. Artikel 663, eerste volzin, is niet van toepassing op rechten en
verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit een toezegging
omtrent pensioen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de
Pensioen- en spaarfondsenwet indien:

a. de verkrijger aan de werknemer, bedoeld in artikel 663, dezelfde
toezegging doet, die hij reeds voor het tijdstip van overgang heeft gedaan
aan zijn werknemers;

b. de verkrijger op grond van artikel 2 van de Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, verplicht is deel te
nemen in een bedrijfstakpensioenfonds en de werknemer, bedoeld in
artikel 663, gaat deelnemen in dat fonds;

c. bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens
een daartoe bevoegd bestuursorgaan is afgeweken van de toezegging
omtrent pensioen, bedoeld in de aanhef.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de werknemer, bedoeld in
artikel 663, voor de overgang op grond van artikel 2 van de Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, verplicht is deel te
nemen in een bedrijfstakpensioenfonds en deze zelfde verplichting blijft
gelden na de overgang.

3. Artikel 663, eerste volzin, is niet van toepassing op rechten en
verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit een spaarregeling
als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet
indien de verkrijger de werknemer, bedoeld in artikel 663, opneemt in de
spaarregeling die reeds voor het tijdstip van overgang gold voor zijn
werknemers.

B

Op het tijdstip dat artikel 2 van het bij koninklijke boodschap van 6 april
2000 ingediende voorstel van wet houdende een nieuwe regeling voor
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000) (27 073), nadat het tot
wet is verheven inwerking treedt, na het tijdstip van inwerkingtreding van
deze wet, komt artikel 664 als volgt te luiden:
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Artikel 664

1. Artikel 663, eerste volzin, is niet van toepassing op rechten en
verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit een toezegging
omtrent pensioen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de
Pensioen- en spaarfondsenwet indien:

a. de verkrijger aan de werknemer, bedoeld in artikel 663, dezelfde
toezegging doet, die hij reeds voor het tijdstip van overgang heeft gedaan
aan zijn werknemers;

b. de verkrijger op grond van artikel 2 van de Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, verplicht is deel te
nemen in een bedrijfstakpensioenfonds en de werknemer, bedoeld in
artikel 663, gaat deelnemen in dat fonds;

c. bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens
een daartoe bevoegd bestuursorgaan is afgeweken van de toezegging
omtrent pensioen, bedoeld in de aanhef.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de werknemer, bedoeld in
artikel 663, voor de overgang op grond van artikel 2 van de Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, verplicht is deel te
nemen in een bedrijfstakpensioenfonds en deze zelfde verplichting blijft
gelden na de overgang.

3. Artikel 663, eerste volzin, is niet van toepassing op rechten en
verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit een spaarregeling
als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet
indien de verkrijger de werknemer, bedoeld in artikel 663, opneemt in de
spaarregeling die reeds voor het tijdstip van overgang gold voor zijn
werknemers.

C

Voor de plaatsing in het Staatsblad kan onze Minister van Justitie het
jaartal in de verwijzing in de artikelen A en B naar de citeertitel van het bij
koninklijke boodschap van 6 april 2000 ingediende voorstel van wet
houdende een nieuwe regel voor verplichte deelneming in een bedrijfstak-
pensioenfonds, nadat het tot wet is verheven, in overeenstemming
brengen met het jaartal dat in bedoelde wet in de citeertitel is
opgenomen.

ARTIKEL VI

In de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek6 wordt na artikel 211 een
artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 212

Artikel 665a van Boek 7 is niet van toepassing indien het besluit tot
overgang wordt genomen of voorgenomen vóór het tijdstip waarop deze
bepaling in werking treedt en de overgang op of na bedoeld tijdstip
plaatsvindt.

ARTIKEL VII

De wijzigingen die bij deze wet worden aangebracht in de
Faillissementswet zijn niet van toepassing indien het faillissement is
uitgesproken vóór het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.
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ARTIKEL VIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 18 april 2002
Beatrix

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de zestiende mei 2002

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 maart
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5 Stb. 2000, 628.
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