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1 In een recent arrest van het Gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden kwamen de implicaties van 
overgang van onderneming voor de pensioendrie-
hoek aan de orde. Het ging in het bijzonder om 
pensioenpremies die door de inmiddels gefailleer-
de vervreemder onbetaald gebleven waren. Zowel 
voor als na de overgang was hetzelfde verplicht 
gestelde bedrijfstakpensioen (‘Bpf-pensioen’) van 
toepassing. Interessant is dat het bedrijfstakpensi-
oenfonds erin slaagt succesvol een beroep te doen 
op art. 7:663 BW en door de vervreemder onbetaald 
gelaten premies bij de verkrijger te verhalen. Het is 
revolutionair dat een derde in plaats van de werk-
nemer succesvol een beroep kon doen op de regels 
van overgang van onderneming. Er is veel – begrij-
pelijke – kritiek op die uitspraak gekomen.2 Belang-
rijk aspect van die kritiek is dat Richtlijn 2001/23/
EG (verder: de Richtlijn) werknemersbescherming 
tot uitgangspunt heeft, maar dat die hier niet direct 
speelde omdat deelnemers in een pensioenfonds, 
anders dan bij andere pensioenuitvoerders, aan-
spraak hebben op een pensioenuitkering, ook al 
zijn er geen premies afgedragen.3 Toch komt het hof 
tot dezelfde uitkomst als de rechter in eerste aan-
leg. 
Het hof heeft het arrest uitvoerig gemotiveerd, 
maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken 
dat het naar een uitkomst heeft willen toeredene-
ren. Wellicht komt dit mede gelet op de vergaande 
consequenties die een tegenovergestelde uitkomst 
zou kunnen hebben voor het systeem van het ver-
plicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds. Indien 
immers achterstallige premies niet verhaald zou-
den kunnen worden door de pensioenfondsen zou 
hun financiële positie (en daarmee de pensioenen 
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van zijn deelnemers) in gevaar kunnen komen, juist 
omdat pensioenfondsen in beginsel geen beroep 
toekomt op het adagium ‘geen premie, geen uitkering’. 
Wel heeft de wetgever in art. 18 Wet Bpf 2000 De 
Nederlandsche Bank de mogelijkheid gegeven een 
last onder dwangsom op te leggen ingeval van on-
der meer achterstallige premies. De reden was ‘dat 
het ook voor het verplichte bedrijfspensioen onaan-
vaardbaar is als de bijdragen niet worden betaald’.4 
Gelet op het voorgaande is de (doel)redenering 
van het hof naar mijn mening begrijpelijk, maar 
juridisch niet goed houdbaar zonder vergaande 
implicaties voor andere driehoeksverhoudingen 
(denk aan afspraken met leasemaatschappijen) in 
de arbeidsverhouding te accepteren. Het is de vraag 
of deze collateral damage wenselijk is. Hieronder 
wordt de argumentatie van het hof nader onder de 
loep genomen, maar eerst zal het arrest kort wor-
den weergegeven.

1. Feiten

GOM, onderdeel van Falicom, is een schoonmaak-
bedrijf dat verplicht deelneemt in het bedrijfstak-
pensioenfonds voor het glazenwassers- en schoon-
maakbedrijf (verder: het Bpf). 
GOM is koper bij een activa/passiva-transactie. 
De werknemers van de verkoper namen voor de 
overgang verplicht deel in hetzelfde Bpf. In de 
koopprijs was met een premieachterstand van de 
vervreemder rekening gehouden omdat deze van 
de overeengekomen waarde van de onderneming 
werd afgetrokken. In de in het kader van overgang 
van onderneming opgestelde intentieverklaring 
was onder andere vermeld dat claims van fiscus, 
bedrijfsvereniging, pensioenuitvoerders of andere 
stakeholders die betrekking hebben op de periode 
vóór transactiedatum voor rekening en risico van 
de vervreemder zijn en niet worden overgenomen. 
Kort na het sluiten van de transactie ging de ver-
vreemder failliet en klopte het Bpf alsnog aan bij 

4. Kamerstukken II 1980/81, 6 530 nr. 3.
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de verkrijger. Saillant is dat het Bpf daarbij terug-
kwam op een eerder verstuurde opgave van de ach-
terstallige premies: die bleken niet circa 8 ton, maar 
2 miljoen euro te bedragen.

2. Kernvragen arrest

In het zojuist geschetste wettelijke kader ziet het 
hof zich voor een aantal kernvragen gesteld: 
1. behoort een op de Wet Bpf gebaseerd pensioen 

(het zogenoemde verplichte bedrijfspensioen) 
tot de ‘rechten en verplichtingen die voortvloei-
en uit de arbeidsovereenkomst’ als bedoeld in 
art. 7:663 BW? 

2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: 
gaat op grond van art. 7:663 BW de verplichting 
van verkoper tot betaling van de vóór de over-
gang van de onderneming onbetaald gelaten 
pensioenpremies (voor de werknemers die zijn 
overgegaan) over op GOM? 

3. Indien de vragen 1 en 2 bevestigend worden be-
antwoord: heeft BPF op grond van art. 7:663 BW 
een zelfstandig vorderingsrecht jegens GOM?

4. Indien vraag 3 ontkennend wordt beantwoord: 
is GOM gehouden de door verkoper vóór de 
overgang van onderneming onbetaald gela-
ten pensioenpremies aan Bpf te voldoen op de 
grond dat GOM ongerechtvaardigd is verrijkt 
(art. 6:212 BW)?

Het hof beantwoordt de eerste drie vragen positief 
en komt niet meer toe aan de vierde vraag. Hier-
onder zal per vraag worden ingegaan op de argu-
mentatie van het hof en zal deze argumentatie van 
commentaar worden voorzien. Tot slot volgt de con-
clusie. Eerst beschrijf ik kort de achtergrond van 
art. 7:664 BW.

3. Achtergrond art. 7:664 BW 

Pensioen neemt bij overgang van onderneming een 
bijzondere positie in. Vroeger was pensioen bij wet 
uitgesloten van overgang. De regering had gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid die de Richtlijn hier-
voor bood. Om de witte vlekken op pensioenvlak 
te voorkomen en omdat pensioen een arbeidsvoor-
waarde is, heeft de wetgever in 2002 art. 7:664 BW 
aangepast en expliciet bepaald dat pensioen mee 
over gaat met uitzondering van de gevallen die in 
het huidige art. 7:664 BW genoemd worden.5 
Bovendien bepaalt art. 7:664 lid 2 BW expliciet dat 
de hoofdregel van art. 7:663 BW ook van toepas-
sing is als zowel voor als na de overgang dezelfde 
verplichtstelling geldt voor de betrokken werkne-
mers. Ook daaruit volgt dat rechten en plichten 
uit Bpf-pensioen vatbaar zijn voor overgang ex art. 
7:663 BW.
Bij de invoering van de Pensioenwet (PW) heeft de 
wetgever herhaald dat pensioen een arbeidsvoor-

5. Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 3.

waarde is.6  De wetgever heeft in dat licht ook de 
oude term ‘pensioentoezegging’ vervangen door 
het woord ‘pensioenovereenkomst’, ‘omdat deze be-
ter dan in het in de PSW gehanteerde begrip pensi-
oentoezegging, uitdrukt dat pensioen een arbeids-
voorwaarde is die werkgever en werknemer samen 
overeenkomen.’7

In onderstaande tabel staat de tekst van artikel 
7:664 BW zoals dat luidde sinds 2002 onder de Pen-
sioen- Spaarfondsenwet (PSW) en de huidige tekst, 
omdat in het vervolg soms verwezen wordt naar de 
parlementaire geschiedenis van vóór de PW:

Artikel 7:664 lid 1 en 2 sinds 2002

PSW PW

1. Artikel 663, eerste vol-
zin, is niet van toepassing 
op rechten en verplich-
tingen van de werkgever 
die voortvloeien uit een 
toezegging omtrent pensi-
oen als bedoeld in art ikel 1, 
eerste lid, onderdeel a, van 
de Pensioen- en spaarfond-
senwet indien:

a. de verkrijger aan 
de werknemer, 
bedoeld in arti-
kel 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 betref-
fende verplichte 
deelneming in een 
bedrijfspensioen-
fonds, verplicht is 
deel te nemen in 
een bedrijfspen-
sioenfonds en 
de werknemer, 
bedoeld in 
artikel 663, gaat 
deelnemen in dat 
fonds;

c. bij collectieve 
arbeidsover-
eenkomst of bij 
regeling door 
of namens een 
daartoe bevoegd 
bestuursorgaan 
is afgeweken van 
de toezegging 
omtrent pensi-
oen, bedoeld in 
de aanhef.

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

1. Artikel 663, eerste vol-
zin, is niet van toepassing 
op rechten en verplich-
tingen van de werkgever 
die voortvloeien uit een 
pensioenovereenkomst als 
bedoeld in art ikel 1 van de 
Pensioenwet indien:

a. de verkrijger 
aan de werkne-
mer, bedoeld in 
artikel 663, een 
zelfde aanbod 
doet tot het slui-
ten van een pensi-
oenovereenkomst, 
als hij reeds voor 
het tijdstip van 
overgang heeft 
gedaan aan zijn 
werknemers;

b. de verkrijger op 
grond van artikel 
2 van de Wet ver-
plichte deelneming 
in een bedrijfs-
takpensioenfonds 
2000, verplicht is 
deel te nemen in 
een bedrijfstak-
pensioenfonds en 
de werknemer, 
bedoeld in ar-
tikel 663, gaat 
deelnemen in dat 
fonds;

c. bij collectieve 
arbeidsover-
eenkomst of bij 
regeling door 
of namens een 
daartoe bevoegd 
bestuursorgaan 
is afgeweken van 
de pensioenover-
eenkomst, 
bedoeld in de 
aanhef.

2. Het eerste lid is niet 
van toepassing indien de 
werknemer, bedoeld in 
artikel 663, voor de over-
gang op grond van art ikel 
2 de Wet verplichte deelne-
ming in een bedrijfstakpen-
sioenfonds 2000, verplicht 
is deel te nemen in een 
bedrijfstakpensioenfonds 
en deze zelfde verplich-
ting blijft gelden na de 
overgang.

6. Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, o.m. p. 8.
7. Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, o.m. p. 12.
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4. Vraag 1: Is een Bpf-pensioen een 
recht of plicht voortvloeiende uit de 
arbeidsovereenkomst ex art. 7:663 
BW?

Art. 1 PW definieert pensioen als hetgeen tussen 
een werkgever en een werknemer is overeengeko-
men betreffende pensioen. Bij Bpf-pensioen zijn 
niet-georganiseerde werkgevers en hun werkne-
mers in de betreffende bedrijfstak echter op grond 
van de verplichtstelling gehouden aan de pensioen-
regeling deel te nemen. Feitelijk wordt dan dus niet 
rechtstreeks een pensioenovereenkomst gesloten 
tussen werkgever en werknemer. Voor de rechten 
en plichten over en weer maakt het echter niet uit 
of het pensioen feitelijk rechtstreeks is overeenko-
men, dan wel dat de sociale partners dat hebben 
gedaan. De PW gaat in art. 2 uit van de fictie dat de 
werkgever en werknemer een pensioenovereen-
komst hebben gesloten. De PSW kende een verge-
lijkbare bepaling in art. 2 lid 10.
De gerechtvaardigde vraag is vervolgens of Bpf-pen-
sioen een recht of plicht is voortvloeiende uit de ar-
beidsovereenkomst als bedoeld in art. 7:663 BW. 
Het hof heeft deze vraag bevestigend beantwoord 
onder verwijzing naar:
1. de intentie van de wetgever bij invoering van 

art. 7:664 BW om dit artikel van toepassing te 
laten zijn op alle pensioentoezeggingen in de 
zin van de PSW;

2. de hoofdregel dat pensioen overgaat geldt ook 
als de werknemer zowel vóór als na de over-
gang onder hetzelfde verplichtgestelde pensi-
oenfonds valt (art. 7:664 lid 2 BW);

3. het feit dat art. 7:664 BW is opgenomen ter voor-
koming van onduidelijkheid over de verhou-
ding tussen de Wet Bpf en het BW;

4. de begrippen pensioentoezegging in de zin van 
de PSW en pensioenovereenkomst in de zin van 
de PW inhoudelijk niet verschillen;

5. pensioen een arbeidsvoorwaarde is, dan wel 
volgt uit een overeenkomst gekoppeld aan de 
arbeidsrelatie;

6. pensioen op basis van een verplichtstelling bij 
wet gelijkgesteld is met een pensioenovereen-
komst.8 

Hoewel dit oordeel op zichzelf te billijken is, zijn 
wel enige kanttekeningen te plaatsen bij de onder-
bouwing. Ter afsluiting van deze eerste vraag zal 
worden toegelicht waarom Bpf-pensioen mijns in-
ziens wel vatbaar is voor overgang ex art. 7:663 BW.

Kanttekening 1: Werkt gelijkstelling van Bpf-pensioen 
in PW door in art. 7:664 BW? 
Het hof kent voor zijn oordeel dat Bpf-pensioen vat-
baar is voor overgang ex art. 7:663 BW onder meer 
waarde toe aan de gelijkstelling in de PW. Maar is 
dat terecht? 

8. R.o. 5.15.

Deze gelijkstelling met de pensioenovereenkomst 
in de PW kan aanleiding te zijn te veronderstellen 
dat pensioen op grond van een verplichtstelling een 
recht is uit de arbeidsovereenkomst dat vatbaar is 
voor overgang. Dat is begrijpelijk, maar die conclu-
sie lijkt toch te kort door de bocht. Het onderscheid 
tussen een pensioenovereenkomst die werkgever 
en werknemer rechtstreeks zijn aangegaan en pen-
sioen op basis van een verplichtstelling lijkt buiten 
de PW wel degelijk van belang. De wetgever heeft 
in art. 7:664 lid 1 onder b BW namelijk expliciet 
een uitzondering voor de overgang van pensioen 
opgenomen voor het geval de verkrijger verplicht 
deelneemt in een bedrijfstakpensioenregeling. Als 
de gelijkstelling uit de PW ook zou doorwerken in 
art. 7:664 BW, had dit niet expliciet bepaald hoeven 
te worden; de uitzondering van lid 1 onder a zou 
dan hebben volstaan. De wetgever – ten tijde van de 
PSW – stelde hierover: ‘(…) Indien de verkrijger ver-
plicht is deel te nemen in een bedrijfspensioenfonds en 
de betref fende werknemer gaat ook verplicht deelnemen 
in dat fonds dan geldt ook de uitzondering op art ikel 
663 en gaan de rechten en verplichten die voortvloeien 
uit de regeling van de vervreemder niet van rechtswe-
ge over op de verkrijger. Deze situat ie is apart geregeld 
omdat er in dat geval geen sprake hoeft te zijn van een 
toezegging’9 (onderstreping BK). Kennelijk werkt de 
gelijkstelling uit de PSW en de PW in de ogen van de 
wetgever dus niet door in het BW. 
Gevolg van die aanname zou overigens zijn dat de 
uitzonderingen van art. 7:664 BW niet van toepas-
sing zijn als de vervreemder, bijvoorbeeld vanwe-
ge gebondenheid aan een verplichtstelling, geen 
pensioenovereenkomst met de werknemer heeft 
gesloten, zoals ook Lutjens stelt.10 Art. 7:664 lid 1 
aanhef BW bepaalt immers dat het moet gaan om 
rechten en verplichtingen van de vervreemder die 
voortvloeien uit ‘een toezegging omtrent pensioen als 
bedoeld in art ikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Pen-
sioen- en spaarfondsenwet’ (onder PSW) dan wel ‘een 
pensioenovereenkomst als bedoeld in  art ikel 1 van de 
Pensioenwet’(onder de PW). Dat zou betekenen dat 
een verkrijger met een eigen pensioenregeling deze 
niet op de overgekomen werknemers mag toepas-
sen als deze bij de vervreemder deelnamen aan een 
verplichtgestelde pensioenregeling, ook al vallen 
zij bij de verkrijger buiten de werkingssfeer van die 
verplichtstelling. Dat lijkt mij niet de bedoeling en 
hier lijkt sprake van een omissie van de wetgever, 
maar dit maakt niet per se dat de gelijkstelling au-
tomatisch doorwerkt in art. 7:664 BW.

Kanttekening 2: geen equivalent van de art ikelen 2a 
Wet Avv en 14a Wet Cao
De verkrijger maakte in de procedure een vergelij-
king met algemeen verbindend verklaarde cao’s. 
Hij stelde dat de nakoming van algemeen verbin-
dend verklaarde cao’s voortvloeit uit de algem-

9. Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3  p.11-12.
10. E. Lutjens, Overgang van ondernemingen: de pensioen-

rechten, (Serie (Re-)organisatie, Fusie en Overname, 
deel 8), Zutphen: Uitgeverij Paris 2006, p. 60-62.
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eenverbindendverklaring en niet uit de arbeids-
overeenkomst. Om die reden is in art. 2a Wet Avv 
expliciet bepaald dat de cao-verplichtingen over-
gaan op de verkrijger bij een overgang ex art. 7:662 
e.v. BW. Eenzelfde soort bepaling is opgenomen in 
art. 14a Wet Cao. Ik begrijp de argumentatie zo dat 
betoogd wordt dat omdat de cao-voorwaarden niet 
zouden voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, 
de overgang niet via art. 7:663 BW maar art. 14a lid 
1 Wet Cao dan wel 2a Wet Avv gerealiseerd wordt. 
Naar analogie zou de Wet Bpf dan een equivalent 
van genoemde artikelen uit de Wet Cao en de Wet 
Avv moeten bevatten, maar dat is niet het geval. 
Om die reden zou van een automatische overgang 
geen sprake kunnen zijn.
Het hof gaat aan deze vergelijking voorbij omdat de 
verkrijger uit het oog verliest dat art. 14a lid 3 Wet 
Cao bepaalt dat art. 7:663 en 664 BW van toepas-
sing zijn voor pensioenbepalingen in de cao. Deze 
bepaling was nodig omdat pensioen niet algemeen 
verbindend kan worden verklaard, aldus het hof. 
Dat een vergelijkbare bepaling niet in de Wet Avv is 
opgenomen komt volgens het hof door het bestaan 
van de Wet Bpf en art. 7:664 lid 2 BW. 
Om in deze casus zijn oordeel te rechtvaardigen is 
de redenering van het hof niet verwonderlijk. De 
Wet Bpf kan immers voor pensioen gezien worden 
als een equivalent van de Wet Avv. Het ging zowel 
voor als na de overgang om hetzelfde Bpf. Die situa-
tie is expliciet geregeld in art. 7:664 lid 2 BW in die 
zin dat de hoofdregel van toepassing is dat pensioen 
mee overgaat op de verkrijger. 
Art. 7:664 BW regelt echter niet alle mogelijke 
Bpf-situaties zo expliciet als het geval dat voor en na 
de overgang hetzelfde Bpf van toepassing is. Denk 
bijvoorbeeld aan de situatie dat bij de vervreemder 
een Bpf gold, maar na overgang de werknemer niet 
meer onder de werkingssfeer van de verplichtstel-
ling valt en de verkrijger evenmin een eigen pensi-
oenregeling heeft. Geldt dan toch de hoofdregel van 
art. 7:663 BW en moet de verkrijger dan een aan het 
Bpf-pensioen gelijkwaardig pensioen afsluiten bij 
een andere pensioenuitvoerder? 
Er is veel verwantschap tussen de Wet Avv en de 
Wet Bpf. Zowel bij een verplichtstelling als bij 
een algemeenverbindendverklaring gaat het om 
publiekrechtelijke besluiten op voorspraak van 
sociale partners die hun oorsprong vinden in ar-
beidsvoorwaardelijk overleg.11 Bovendien is voor 
algemeen verbindend verklaarde cao’s sprake van 
een koppeling met de arbeidsovereenkomst, zoals 
kan worden opgemaakt uit het Hoge Raad-arrest 
Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet, waarin wordt overwo-
gen dat de cao-bepaling gedurende de verbindend-
verklaring deel uitmaken van de arbeidsovereen-
komst.12 Zouden art. 14a Wet Cao en art. 2a Wet Avv 
wellicht overbodig zijn?
De reden dat art. 14a Wet Cao en art. 2a Wet Avv zijn 
ingevoerd heeft te maken met art. 3 van de Richt-

11. Art. 4 Wet Avv respectievelijk art. 2 Wet Bpf 2000.
12. HR 21 februari 2003, JAR 2003/38 m.nt. Beltzer, r.o. 

3.4.3.

lijn. Zij beogen enerzijds handhaving van de rech-
ten en plichten uit een collectieve overeenkomst te 
regelen en anderzijds een oplossing te bieden voor 
botsende collectieve regelingen na overgang. Art. 
14a lid 3 Wet Cao is ingevoerd vanwege het feit dat 
pensioen ten tijde van de invoering van dat artikel 
in het geheel was uitgesloten van overgang en voor-
komen moest worden dat het alsnog zou overgaan 
via de cao.13 Pas later is aan die uitzondering toege-
voegd dat de regeling van art. 7:663 en art. 664 BW 
van toepassing is.14 Dat de Wet Avv geen equivalent 
van art. 14a lid 3 Wet Cao kent is mijns inziens te 
verklaren doordat pensioen niet algemeen verbin-
dend verklaard kan worden. 
Dat biedt echter nog geen antwoord op de vraag 
waarom de Wet Bpf geen bepalingen over overgang 
kent. Art. 7:663 en 664 BW regelen immers niet alle 
situaties waarin complicaties met Bpf-pensioen 
kunnen ontstaan, zoals het eerder genoemde voor-
beeld dat voor de vervreemder een verplichtstel-
ling gold die na overgang niet meer van toepassing 
is terwijl de verkrijger zelf geen pensioenregeling 
kent.

Bpf-pensioen vatbaar voor overgang ex 7:663 BW
Het oordeel van het hof dat Bpf-pensioen vatbaar 
is voor overgang ex art. 7:663 BW is in mijn ogen 
evenwel gerechtvaardigd en verdedigbaar. Dat de 
wetgever dit voor ogen stond volgt mijns inziens 
uit het feit dat de wetgever expliciet heeft overwo-
gen dat ook Bpf-pensioen een arbeidsvoorwaarde 
is.15 Bovendien heeft de wetgever bij de invoering 
van art. 7:664 BW inderdaad expliciet geen onder-
scheid willen maken naar de soort uitvoerder.16 Ik 
vind dat ook te billijken omdat, hoewel Bpf-pensi-
oen niet voortvloeit uit een directe afspraak tussen 
werkgever en werknemer en ook zelfstandigen in 
een branche onder een Bpf kunnen vallen, Bpf-pen-
sioen in de eerste plaats bedoeld is voor werkne-
mers en tot stand komt op voorspraak van sociale 
partners; daarmee is het onlosmakelijk verbonden 
met de arbeidsovereenkomst. Die koppeling aan de 
arbeidsovereenkomst, waaraan ook het hof veel 
waarde hecht, is ook door de wetgever tot uitgangs-
punt genomen.17

In die zin vloeit Bpf-pensioen wel degelijk voort 
uit de arbeidsovereenkomst (in die zin dat het een 
resultante is van het hebben van een arbeidsover-
eenkomst) en past de conclusie dat het vatbaar is 
voor overgang bij de tekst van art. 7:663 BW. Deze 
ruime interpretatie van het begrip ‘voortvloeien’ 
volgt het Hof van Justitie eveneens getuige een re-
cent gepubliceerd arrest in een Spaanse kwestie. 
Daarin werd geoordeeld dat niet alleen de salaris-
sen en andere emolumenten die zijn verschuldigd 
aan werknemers van de betrokken onderneming 
overgaan, maar ook de door de vervreemder ver-

13. Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 11-13.
14. Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p.19.
15. Kamerstukken II 1995/96, 24 697, nr. 3, p. 6.
16. Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 3.
17. Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, o.m. p. 11.

TvAO_2015_04.indb   156 16-11-15   19:53



Nr. 4 november 2015 157Tijdschrif t voor  ARBEID & ONDERNEMING

Annotat ie 

schuldigde bijdragen aan het wettelijk stelsel van 
sociale zekerheid.18

Tevens lijkt niet te veel waarde te moeten worden 
gehecht aan de het bestaan van art. 14a Wet Cao en 
art. 2a Wet Avv. Ondanks de verwantschap tussen 
de Wet Bpf en de Wet Avv maakt de Richtlijn feite-
lijk wel een onderscheid tussen de twee: collectie-
ve overeenkomsten gaan op grond van art. 3 lid 3 
Richtlijn mee over terwijl ouderdomsuitkeringen 
niet mee overgaan tenzij de lidstaten anders bepa-
len (zoals Nederland heeft gedaan). Uit de wetsge-
schiedenis blijkt voorts dat de wetgever louter uit 
systematische overwegingen heeft gekozen de ma-
terie van art. 3 lid 3 van de Richtlijn in art. 14a Wet 
Cao en art. 2a Wet Avv te regelen, maar dat hij wel 
heeft aangesloten bij de formuleringen in het BW.19 

De wetgever lijkt te suggereren dat hij er ook voor 
had kunnen kiezen de materie van art. 3 lid 3 Richt-
lijn het bijvoorbeeld in art. 7:664 te verwerken zoals 
dat is gebeurd bij Bpf-pensioen. 
Daar komt nog bij dat hetzelfde hof eerder heeft 
geoordeeld dat loondoorbetalingsverplichtingen 
uit hoofde van een loonsanctie, wat een publiek-
rechtelijke oorsprong heeft, ook vatbaar zijn voor 
overgang ex art. 7:663 BW zonder dat daar verder 
een specifieke bepaling aan ten grondslag ligt.20 
Hetzelfde vloeit voort uit het eerder genoemde ar-
rest van het Hof van Justitie begin dit jaar.21 Dat het 
(Nederlandse) hof de vergelijking die de verkrijger 
maakt met belasting en sociale-verzekeringspre-
mies van de hand wijst, staat echter wel op gespan-
nen voet met dat arrest van het Hof van Justitie. 
Dat overweegt namelijk dat op basis van art. 3 lid 4 
Richtlijn alleen de buiten de wettelijke stelsels van 
sociale zekerheid toegekende uitkeringen, die limi-
tatief zijn opgesomd in dat artikel, aan de verplich-
ting van overgang van werknemersrechten kunnen 
worden onttrokken (een lidstaat hoeft van die mo-
gelijkheid geen gebruik te maken). Daaruit vloeit 
voort dat rechten en plichten voor de vervreemder 
op basis van wettelijke sociale zekerheid sowieso 
mee overgaan op de verkrijger. Het argument van 
het hof dat het geen arbeidsvoorwaarde betreft 
gaat dus niet op. Doorslaggevend voor de vraag of 
iets vatbaar is voor overgang lijkt mij, hoewel dat 
niet met zoveel woorden uit het aangehaalde arrest 
van het Hof van Justitie volgt, dat het moet gaan 
om verplichtingen met arbeidsvoorwaardelijke 
impact, al dan niet op voorspraak van sociale part-
ners en ongeacht of de oorsprong in het publiek- of 
privaatrecht ligt. Daarmee bedoel ik dat er sprake 
moet zijn van directe dan wel indirecte doorwer-
king in de inkomenspositie van de werknemer. Dat 
is bijvoorbeeld ook bij een loonsanctie aan de orde; 
de werknemer kan dan immers aanspraak maken 
op doorbetaling van (70%) van zijn salaris. Belas-

18. Hof van Justitie EU 28 januari 2015, zaak C-688/13, r.o. 
52-53.

19. Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nrs. 3-4, p. 12. 
20. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2012, 

JAR 2012/259.
21. Hof van Justitie EU 28 januari 2015, zaak C-688/13.

tingpremies hebben dat effect in principe niet en 
lijken daarom niet vatbaar voor overgang.

5. Vraag 2: Gaat de verplichting van de 
vervreemder tot betaling van vóór 
de overgang van de onderneming 
onbetaald gelaten pensioenpremies 
over op de verkrijger?

Het hof oordeelt dat ook de premieverplichting die 
de werkgever op grond van de PW heeft mee over-
gaat op de verkrijger. 
Dat kan worden gestoeld op de tekst van art. 7:663 
BW en de Richtlijn die niet het werknemersperspec-
tief maar het vervreemdersperspectief tot uitgangs-
punt neemt. Op basis daarvan gaan niet zozeer de 
rechten en plichten van de werknemers over, maar 
de rechten en plichten die voor de vervreemder voort-
vloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem 
en een daar werkzame werknemer. Bovendien zijn 
de vervreemder en de verkrijger gedurende een 
jaar na overgang hoofdelijk aansprakelijk voor de 
nakoming van de verplichtingen uit de arbeids-
overeenkomst, die zijn ontstaan vóór de overgang. 
De wetgever achtte het wenselijk deze bepaling ook 
toe te passen op pensioenregelingen zodat de ver-
vreemder aangesproken kan worden voor eventue-
le financieringsachterstanden.22

Later in de parlementaire geschiedenis bevestigde 
de wetgever nog dat de verkrijger aansprakelijk 
wordt voor de affinanciering van alle backservice-
verplichtingen die bestaan op het moment van de 
overgang en die nog niet door de vervreemder zijn 
voldaan. Met dit aspect dient de verkrijger bij de on-
derhandelingen over de overgang van de onderne-
ming rekening te houden, aldus de wetgever.23 De 
omstandigheid dat een pensioenfonds zich niet kan 
beroepen op het adagium ‘geen premie, geen recht’, 
leidt niet tot een ander oordeel, aldus het hof. Dit as-
pect is bij de totstandkoming van de Wijzigingswet 
en de Pensioenwet uitdrukkelijk onder ogen gezien.
Ook hier is wel de kanttekening te plaatsen zoals 
Van den Hout doet in een annotatie bij de uitspraak 
in eerste aanleg van deze zaak. Financiering is een 
intrinsiek onderdeel van een pensioenregeling. Uit 
de arbeidsovereenkomst of de pensioenovereen-
komst volgt evenwel niet zozeer de verplichting 
voor de werkgever de pensioenregeling te finan-
cieren, maar veeleer de verplichting de gedane 
pensioentoezegging gestand te doen.24 Door de 
premieverplichting mee over te laten gaan, koppelt 
het hof de regels van overgang van onderneming in 
feite aan de uitvoeringsovereenkomst. De premies 
(zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel) 
zijn immers door de werkgever verschuldigd aan 
een specifieke pensioenuitvoerder waarmee een 

22. Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 3, p. 11.
23. Kamerstukken I  2001/02, 27 469, nr. 163 p. 5.
24. H.W.P. van den Hout, Annotatie: Rechtbank Mid-

den-Nederland d.d. 12 juni 2013, TAO 2014/2, p. 52.
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uitvoeringsovereenkomst is gesloten.25 De kop-
peling die het hof maakt is aanvechtbaar omdat 
algemeen aanvaard is dat de uitvoering van de 
pensioenregeling, waartoe ook de premieafdracht 
aan de pensioenuitvoerder behoort,26 niet mee over 
gaat krachtens art. 7:663 BW.27 De afspraken over 
premieafdracht dienen overigens te worden onder-
scheiden van de afspraken tussen sociale partners 
(inclusief individuele werkgevers en werknemers) 
over premieverdeling die in mijn ogen sowieso vat-
baar zijn voor overgang.28 
Toch kan uit rechtspraak worden opgemaakt dat 
werknemers betaling van achterstallige premies 
in rechte kunnen afdwingen. 29 De vraag is of de 
grondslag daarvoor is dat de premieafdracht (van 
zowel werkgevers- als werknemersdeel) geacht 
moet worden onderdeel te zijn van de afspraken 
tussen werkgever en werknemer of omdat in de 
regel het gevolg van het niet betalen van premies 
is dat de pensioentoezegging jegens de werknemer 
niet wordt nagekomen vanwege het adagium ‘geen 
premie, geen uitkering’. Ik denk dat de laatste rede-
nering het meest zuiver zou zijn. Dat adagium geldt 
echter niet voor pensioenfondsen omdat zij ande-
re middelen hebben zoals premieverhoging of in 
een uiterst geval korting van pensioenen. Het hof 
stelt dat de wetgever dit onder ogen heeft gezien 
en desondanks heeft overwogen dat backservice-
verplichtingen overgaan op de verkrijger. Dat kan 
zo zijn, maar heeft de werknemer vervolgens wel 
voldoende belang ex art. 3:303 BW bij een vordering 
tot nakoming van een premiebetalingsplicht nu 
zijn pensioenuitkering in geval van Bpf-pensioen 
niet in gevaar is? Het belang kan er wellicht in zijn 
gelegen dat de werknemer het risico loopt van pre-
mieverhoging (ten aanzien van het werknemers-
deel) of korting van zijn pensioen. Of dit risico zich 
zal verwezenlijken staat overigens allerminst vast 
omdat dit af hankelijk zal zijn van vele factoren 
en het Bpf bijvoorbeeld ook ervoor kan kiezen de 
kortingsmaatregel op bepaalde groepen toe te pas-
sen.30 Echter de gedachte van werknemersbescher-
ming in de Richtlijn pleit ervoor de werknemer het 
voordeel van de twijfel te geven en bij overgang een 
vorderingsrecht voor de werknemer jegens de ver-
krijger aan te nemen omdat de verplichting van de 

25. Art. 24 PW.
26. Art. 24 PW en de wijze van premiebetaling is geregeld 

in Hoofdstuk 3 van de PW dat gaat over de uitvoe-
ringsovereenkomst. 

27. E. Lutjens, ‘Overgang van ondernemingen: de pensi-
oenrechten’, (Serie (Re-)organisat ie, Fusie en Overname, 
deel 8), Zutphen: Uitgeverij Paris 2006, p. 47 en W. van 
Heest, ‘Pensioenaanspraken bij fusies en overnames’ 
in TOP 2008/3, p. 102.

28. J.W. de Bruin in: Pensioenwet: Analyse en commentaar 
(onder redactie van E. Lutjens), Deventer: Kluwer 
2013, p. 369

29. HR 10 september 1993, NJ 1993, 736, r.o. 3.4 en gerechts-
hof ’s-Hertogenbosch 5 november 2013, JAR 2013/232 
(geen Bpf-pensioen maar een pensioenverzekering).

30. Mits sprake is van evenwichtige belangen beharti-
ging ex art. 105 PW.

vervreemder tot betaling van onbetaald gebleven 
premies op het moment van overgang ook mee zijn 
overgegaan op de verkrijger. Dat geldt temeer om-
dat de wetgever in 2002 heeft besloten niet langer 
gebruik te maken van de uitzondering die art. 3 lid 
4 Richtlijn biedt ten aanzien van aanvullend pen-
sioen. Daarmee geldt de hoofdregel dat de rechten 
en plichten voor de vervreemder overgaan, ook ten 
aanzien van verschuldigde premies zo volgt ook uit 
het recente en hiervoor aangehaalde arrest van het 
Hof van Justitie.

6. Vraag 3: Heeft het Bpf op grond 
van art. 7:663 BW een zelfstandig 
vorderingsrecht jegens de verkrijger?

Indien die verplichting tot betaling van onbetaal-
de premies mee overgaat op de verkrijger, heeft het 
Bpf dan ook nog een zelfstandig vorderingsrecht? 
Het hof oordeelt in bevestigende zin. Door de over-
gang van de onderneming is de verplichting van 
de vervreemder tot betaling van de achterstallige 
pensioenpremies niet komen te vervallen, integen-
deel, deze verplichting is op grond van art. 7:664 lid 
2 BW in verbinding met art. 7:663 BW overgegaan 
naar de verkrijger met het daaraan gekoppelde wette-
lijk recht van Bpf om deze premies bij de verkrijger te in-
nen, aldus het hof. De motivering van het hof is hier 
erg mager. Feitelijk wordt enkel gesteld dat aan de 
wettelijke plicht tot premiebetaling aan het Bpf een 
wettelijk vorderingsrecht van het Bpf is gekoppeld. 
Omdat de premieplicht overgaat zou het daaraan 
gekoppelde vorderingsrecht van het Bpf ook auto-
matisch mee overgaan. Daarbij speelt nog een rol 
dat het uitvoeringsreglement niet is gewijzigd om-
dat ook de verkrijger aan hetzelfde Bpf deelnam als 
de vervreemder, aldus het hof. 
Dit oordeel gaat erg ver. Doordat de uitvoering van 
de pensioenregeling los staat van de overgang van 
pensioenrechten en -plichten, scheppen art. 7:662 
e.v. BW geen verplichtingen voor de pensioenuit-
voerder, maar voor de werkgever. Dit arrest schept 
echter wel rechten voor een pensioenuitvoerder, al-
thans een Bpf, nu deze de verkrijger succesvol kan 
aanspreken op door de vervreemder onbetaald ge-
laten premies. Waarom zou het Bpf een zelfstandig 
vorderingsrecht moeten hebben? Is dat de bedoe-
ling van de Richtlijn waarin werknemersbescher-
ming centraal staat? 
Het arrest van het Hof van Justitie van 28 januari 
dit jaar helpt ons niet direct verder. Daarin had 
zowel de ‘algemene socialezekerheidskas’ als een 
groep (voormalige) werknemers bezwaar gemaakt 
tegen een overeenkomst waarin was bepaald dat 
sociale zekerheidsschulden niet mee over zouden 
gaan op de verkrijger.31 Het Hof van Justitie hono-
reert die bezwaren, maar gaat niet in op de vraag 

31. Hof van Justitie EU 28 januari 2015, zaak C-688/13, r.o. 
24-25.
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of de ‘algemene socialezekerheidskas’ hieraan een 
zelfstandig vorderingsrecht kan ontlenen. 
In de Nederlandse zaak werd in eerste aanleg door 
de rechter gesuggereerd dat werknemers geen vor-
dering zouden instellen omdat het adagium ‘geen 
premie, geen uitkering’ bij pensioenfondsen in begin-
sel niet van toepassing is. Zoals bij vraag twee hier-
voor geconcludeerd heeft de werknemer echter nog 
steeds een belang om een vordering tot betaling in 
te stellen vanwege het risico van premieverhoging 
en/of korting van pensioen. In de praktijk zal een 
werknemer die vordering alleen niet snel instel-
len omdat hij dan ook kosten moet maken terwijl 
‘de pijn’ niet direct voelbaar is op het moment van 
overgang. 
Maar rechtvaardigt dat dan een vorderingsrecht 
voor het Bpf op grond van de Richtlijn of art. 7:663 
BW? Verdedigbaar is dat de Richtlijn en art. 7:663 
BW een aanknopingspunt bieden omdat zij uitgaan 
van het perspectief van de vervreemder: de rech-
ten en verplichtingen welke voor de vervreemder 
voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang 
bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrek-
king, gaan over op de verkrijger. Op basis hiervan 
zijn echter de (arbeidsvoorwaardelijke) plichten 
van de vervreemder jegens tal van derden vatbaar 
voor overgang. De koppeling die het hof vervolgens 
maakt tussen de plicht en vorderingsrecht voor 
een derde kan immers op verschillende arbeids-
voorwaarden van toepassing zijn, zoals niet ver-
plicht gesteld pensioen, in de arbeidsovereenkomst 
overeengekomen verzekeringen of de leaseauto. De 
pensioenuitvoerders, verzekeraar respectievelijk 
de leasemaatschappij zouden met deze uitspraak 
in de hand dan ook bij de verkrijger kunnen aan-
kloppen voor achterstallige betalingen. Het hof 
lijkt evenwel zo ver niet te willen gaan omdat het 
in rechtsoverweging 5.23 de suggestie wekt dat het 
moet gaan om een wettelijke plicht respectievelijk 
een wettelijk vorderingsrecht. Dat zou de reikwijd-
te van dit arrest aanzienlijk beperken, maar zou 
bijvoorbeeld nog steeds van toepassing kunnen zijn 
op een zorgverzekeraar. Onduidelijk is wel waar 
het onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke 
plichten voor de toepassing van art. 7:663 BW op is 
gebaseerd. Dit volgt mijns inziens niet uit de Richt-
lijn of de wet. Het volgt evenmin uit het arrest van 
het Hof van Justitie van 28 januari dit jaar, waar-
naar het hof bovendien niet verwijst. 
Daarnaast lijkt het hof alleen een vorderingsrecht 
voor het Bpf te willen aannemen omdat het toepas-
selijke uitvoeringsreglement32 niet wijzigt. Dat het-
zelfde uitvoeringsreglement in dit geval op zowel 
de vervreemder als de verkrijger van toepassing 
was, is juist, maar het is geen juridisch onderbouwd 
vereiste voor overgang van een vorderingsrecht 
voor het Bpf. De vergelijking met het Albron-arrest 
die Schop in zijn noot bij de uitspraak in eerste aan-

32. De term voor een uitvoeringsovereenkomst bij 
Bpf-pensioen omdat het Bpf en de werkgever niet 
rechtstreeks een overeenkomst sluiten. 

leg opwerpt33, spreekt mij niet aan. Het Bpf kan niet 
kwalificeren als een niet-contractueel werkgever 
en er is ook geen sprake van een arbeidsbetrekking 
tussen de werknemer en het Bpf. Voor een richt-
lijnconforme interpretatie zie ik dan ook weinig 
ruimte. Verder gaat Schop uit van een geruisloze 
overgang van deelname in het Bpf waardoor ook 
premieplicht overgaat. Op grond van de wettelijke 
plicht de statuten en de reglementen van het Bpf te 
volgen zou het Bpf dan een zelfstandig vorderings-
recht hebben. De vraag is echter of dat ook bete-
kent dat over het verleden premie verschuldigd is. 
Als de statuten of reglementen daarvoor de basis 
zouden zijn, vraag ik mij af of dat ook zou gelden 
wanneer een overname niet als overgang ex art. 
7:662 BW kwalificeert. Met Van den Hout denk ik 
dat daarvan geen sprake is, maar dat veeleer een 
nieuwe plicht jegens het Bpf ontstaat de statuten 
en reglementen na te leven. Bovendien blijft een 
vorderingsrecht van het Bpf wegens overgang op 
gespannen voet staan met de ratio van de Richtlijn. 
Weliswaar biedt de tekst van de Richtlijn ruimte te 
betogen dat de plichten van de vervreemder over-
gaan op de verkrijger, maar het moet mijns inziens 
gaan om rechten en plichten die voor de vervreem-
der jegens de werknemer uit de arbeidsovereenkomst 
voortvloeien. Dat baseer ik op de considerans34 en 
art. 3 lid 4 onder a van de Richtlijn waarin expli-
ciet is bepaald: ‘Tenzĳ de lidstaten anders bepalen, zĳn 
de leden 1 en 3 niet van toepassing op de rechten van 
de werknemers op ouderdomsuitkeringen, …’(onder-
streping BK). Ook in het arrest van het Hof van Jus-
titie van 28 januari dit jaar wordt expliciet overwo-
gen dat het gaat om werknemersbescherming.35 Een 
vorderingsrecht voor een Bpf is mijns inziens dan 
ook niet gerechtvaardigd. Feitelijk krijgt het Bpf 
een vorderingsrecht door het hof in de schoot ge-
worpen doordat toevallig net op tijd een overgang 
heeft plaatsgevonden. Als geen overgang aan de 
orde zou zijn geweest en de vervreemder zou failliet 
zijn gegaan, had het Bpf ook geen premies kunnen 
vorderen. Dat is nu eenmaal een risico waar het Bpf 
mee heeft te leven.

7. Slotsom

Al met al zijn er ondanks de uitgebreide motivering 
van het hof nog wel wat kanttekeningen te plaat-
sen. De drie relevante vragen zouden in mijn optiek 
als volgt moeten worden beantwoord:
1. Bpf-pensioen is vatbaar voor overgang ex art. 

7:663 BW omdat:
a. het een arbeidsvoorwaarde betreft;
b. de wetgever bij de invoering van art. 7:664 

BW geen onderscheid naar pensioenuit-
voerder heeft willen maken;

33. Rb. Midden-Nederland d.d. 12 juni 2013, PJ 2013/143.
34. In onder meer punt 4 en 6 van de considerans wordt 

over werknemersrechten gesproken.
35. Hof van Justitie EU 28 januari 2015, zaak C-688/13, r.o. 

34 en 36.
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c. de verplichtstelling weliswaar een publiek-
rechtelijk karakter heeft, maar niet tot 
stand komt zonder afspraken tussen sociale 
partners;

d. er een duidelijke koppeling is met de ar-
beidsvoorwaarde en in die zin dus uit de 
arbeidsovereenkomst voortvloeit.

e. uit de uitspraak van het hof van Justitie van 
28 januari 2015 volgt dat verplichtingen mee 
overgaan ook staan die verplichtingen niet 
in de arbeidsovereenkomst zelf; 

2. de premieplicht van de vervreemder kan 
overgaan krachtens art. 7:663 BW en tot een 
vorderingsrecht van de werknemer jegens de 
verkrijger kan leiden, omdat het past in de be-
schermingsgedachte van de Richtlijn:
a. het adagium ‘geen premie, geen uitkering’ 

(behalve bij een pensioenfonds) is uitgangs-
punt; de werknemer wordt dan direct bena-
deeld;

b. ondanks het feit dat pensioenfondsen in be-
ginsel geen beroep kunnen doen op het ada-
gium, worden werknemers ook dan aan het 
risico van benadeling blootgesteld (risico op 
bijvoorbeeld premieverhoging en korting 
van pensioenaanspraken);

c. de verkrijger kan bij de onderhandelingen 
over de overgang van de onderneming reke-
ning houden met dit aspect;

d. uit de uitspraak van het hof van Justitie van 
28 januari 2015 volgt ook dat verschuldigde 
premies – in dat geval aan het wettelijk stel-
sel van sociale zekerheid – vatbaar zijn voor 
overgang.

3. het Bpf komt geen zelfstandig vorderingsrecht 
toe op basis van art. 7:663 BW, omdat
a. de Richtlijn bescherming van werknemers-

rechten tot doel heeft ook al biedt de tekst 
van art. 3 lid 1 van de Richtlijn meer ruimte;

b. er geen juridische grondslag is voor het on-
derscheid dat het hof lijkt te maken tussen: 
i. een Bpf en andere pensioenuitvoerders; 

en
ii. een Bpf en andere derden die een rol 

spelen bij de arbeidsvoorwaarden van 
de werknemers, zoals leasemaatschap-
pijen.
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