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Ambtenaren die vallen onder een ‘publiek statuut’, ontlenen geen bescherming aan de bepalingen omtrent overgang van
onderneming onder de Europese richtlijn 2001/23 (‘de richtlijn'). Ambtenaren waarvan als gevolg van de Wnra van
rechtswege de aanstelling in een arbeidsovereenkomst wordt omgezet, zullen in het vervolg wèl onder art. 7:662-7:666 BW
gaan vallen. Sterker nog, voor ambtenaren wordt de reikwijdte van de overgang van onderneming ook nog eens uitgebreid
en wordt afgeweken van jurisprudentie van het Europese Hof. Deze uitbreiding geldt echter niet voor de gemeentesecretaris
en griffier in het geval van gemeentelijke herindeling.

1. Overgang van onderneming

In het kort: in art. 7:662-7:7666 BW is bepaald dat een werknemer bij een overgang van onderneming alle
arbeidsvoorwaarden uit de arbeidsovereenkomst op het moment van de overgang behoudt. Harmoniseren van
arbeidsvoorwaarden of ontslag als gevolg van een overgang van onderneming[2] is niet toegestaan. Voor verplichtingen
ontstaan uit de arbeidsovereenkomst voor de overgang, zijn de vervreemder en verkrijger gedurende een jaar na de
overgang hoofdelijk aansprakelijk.

2. Deprivatisering

Tot de inwerkingtreding van de Wnra bepaalt art. 7:615 BW dat boek 7 titel 10 BW niet van toepassing is op personen in
dienst van staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam. Art. 7:662 BW bepaalt dat, in
afwijking van art. 7:615 BW, de overgang van onderneming wèl van toepassing is op personen die arbeid verrichten voor
voornoemde publiekrechtelijke lichamen. In het geval van deprivatisering – de overgang van een werknemer van een private
partij naar een overheidswerkgever – zijn de regels voor overgang van onderneming ook van toepassing, zo overwoog het
Europese Hof in de kwestie Mayeur/APIM.[3] Ook in Nederlandse (lagere) rechtspraak wordt deze lijn gevolgd. Zo oordeelde
de kantonrechter Rotterdam bijvoorbeeld over de overgang van een cateringmedewerker van het cateringbedrijf naar de
Staat. In die kwestie werd de catering van de penitentiaire inrichting De Schie te Rotterdam (de Staat) verzorgd door een
werknemer die een arbeidsovereenkomst had met het cateringbedrijf. Op enig moment beëindigde de Staat de
cateringovereenkomst met het cateringbedrijf. De werknemer stelde dat hij als gevolg van overgang van onderneming in
dienst was gekomen bij de Staat. Daarvoor was vereist dat sprake was van een overgang krachtens overeenkomst van een
economische eenheid die zijn identiteit had behouden. De Voorzieningenrechter stelde de werknemer in het gelijk en
veroordeelde de Staat tot betaling van het loon en toelating van de werknemer tot het werk.[4] Dit betekent overigens niet dat
de arbeidsovereenkomst van rechtswege wordt omgezet in een aanstelling, integendeel. De rechten en plichten uit de
arbeidsovereenkomst gaan mee over en pas na aanvullende rechtshandelingen wordt deze omgezet in een aanstelling.
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3. Privatisering

In het geval van privatisering zit het anders. De richtlijn omvat geen definitie van het begrip ‘werknemer’ en laat het min of
meer aan nationale wetten over om te bepalen wie een werknemer is (art. 2, lid 1, onderdeel d). De richtlijn bepaalt dat deze
geen afbreuk doet aan het nationale recht met betrekking tot de definitie van arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking (art.
2, lid 2, eerste alinea). De toevoeging ‘of arbeidsbetrekking’ is opgenomen om tegemoet te komen aan lidstaten die
bepaalde verhoudingen niet als arbeidsovereenkomst beschouwen, maar die wel onder het reguliere arbeidsrecht vallen,
zoals uitzendarbeid. De ambtelijke aanstelling valt niet onder het begrip ‘arbeidsbetrekking’ in de zin van de richtlijn.

Al in het Mikkelsen-arrest[5] is door het Europese Hof overwogen dat ‘werknemer’ eenieder is die in de betreffende lidstaat
bescherming geniet als werknemer. In het arrest wordt niet specifiek aandacht besteed aan het onderscheid tussen
enerzijds overheidspersoneel dat wel onder de richtlijn valt en anderzijds overheidspersoneel waarvoor dat niet geldt. De
overwegingen in dit arrest zijn echter zodanig ruim geformuleerd dat ambtenaren van de toepassing van de richtlijn kunnen
worden uitgesloten. Aan de lidstaten is de ruimte gelaten om ambtenaren wel of niet buiten toepassing van de richtlijn te
laten. Het is kortom niet de bedoeling geweest ambtenaren hoe dan ook buiten de werkingssfeer van de richtlijn te houden,
wel om uitsluiting van ambtenaren mogelijk te maken.[6]

In het Collino-arrest heeft het Europese Hof bevestigd dat ambtenaren die onder een ‘publiek statuut’ vallen onder de
richtlijn geen bescherming als werknemer genieten.[7] Bij de overheid werkzame personen met een arbeidsovereenkomst
kunnen in het huidige kader al wel een beroep op de bescherming van art. 7:662 BW e.v. doen.

Toepassing – al dan niet rechtstreeks – van de richtlijn op ambtenaren zou feitelijk ook onmogelijk zijn omdat de ambtenaar
volgens de Ambtenarenwet 1927 de persoon is met een aanstelling door de overheid. De aanstelling door de overheid en
de daaraan verbonden rechtspositie kan alleen al vanwege de aard van de private werkgever niet behouden blijven bij
privatisering. De door de richtlijn aan werknemers geboden bescherming kan dus in het geval van privatisering niet op
gelijke wijze aan ambtenaren worden geboden. Wel is er zoveel mogelijk gestreefd naar een gelijkwaardige bescherming en
bij implementatie van de richtlijn bezien of een wettelijke basis gewenst was.[8] In het dienaangaande overleg tussen de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de werkgevers uit de overheidssector, zijn geen duidelijke voor-
of nadelen van de overwogen wettelijke regeling naar voren gekomen. De Minister benadrukte in zijn brief aan de Tweede
Kamer dat privatisering een bijzonder fenomeen zou zijn, dat betrekkelijk incidenteel aan de orde is. Een algemeen
geldende wettelijke regeling ervan is er niet. Voor het personele aspect daarvan geldt in voorkomend geval een algemeen
aanvaard uitgangspunt. Daarbij wordt ook betekenis toegekend aan de wettelijk geregelde medezeggenschap, die wèl ook
voor ambtenaren geldt.[9]

Rechtbank Noord-Nederland bevestigde deze lijn ten aanzien van privatisering vorig jaar nog. Het ging in die kwestie om
medewerkers van een zwembad dat werd geëxploiteerd door een gemeente. De medewerkers van het zwembad waren
aangesteld als ambtenaren. Het zwembad werd geprivatiseerd en de overnemende private partij zette de exploitatie voort.
Voor de medewerkers werd, met betrokkenheid van de vakbonden, een sociaal plan opgesteld met daarin een
salarisgarantie voor de periode van vijf jaar. De aanstelling werd beëindigd en een arbeidsovereenkomst, waarin werd
verwezen naar het sociaal plan, werd aangegaan. Nadat de salarisgarantie was afgelopen, stelden drie medewerkers dat zij
beschermd werden door art. 7:662-7:666 BW en dat het naar beneden bijstellen van hun salarissen een niet-toegestane
eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden was. De kantonrechter overweegt dat art. 7:662-7:666 BW niet gelden voor
ambtenaren. De medewerkers kunnen hier dan ook geen bescherming aan ontlenen. In casu hebben de medewerkers door
ondertekening van hun arbeidsovereenkomsten ingestemd met de tijdelijkheid van de salarisgarantie uit het sociaal plan. Na
afloop van die salarisgarantie kon de geldende CAO, en dus ook het voor de medewerkers geldende lagere salaris, worden
toegepast.[10]

4. Overgang van onderneming en Wnra

Behoort het bovenstaande met inwerkingtreding van de Wnra tot het verleden? Immers, als gevolg van de Wnra worden
ambtelijke aanstellingen van rechtswege omgezet in arbeidsovereenkomsten[11] en is beoogd ambtenaren dezelfde
arbeidsrechtelijke bescherming te bieden als werknemers in de private sector. Art. 7:615 BW komt te vervallen.

De Aanpassingswet Wnra[12] verruimt het toepassingsbereik van de overgang van onderneming bij de overheid. Voorgesteld
wordt om ook een ‘administratieve reorganisatie van overheidsdiensten’ en ‘de overgang van administratieve functies
tussen overheidsdiensten’ in het vervolg te kwalificeren als de overgang van een economische eenheid in het kader van een
overgang van onderneming.[13] Zonder uitbreiding van art. 7:662 lid 1 BW zou bij een overgang van bijvoorbeeld openbaar
gezagstaken de rechtsbescherming die afdeling 8 van titel 7.10 BW biedt in veel gevallen niet aan ambtenaren toekomen,
hetgeen ongewenst wordt geacht. De richtlijn beoogt immers de positie van werknemers bij overgang van onderneming te
beschermen en staat er, zoals hierboven al betoogd, niet aan in de weg om de reikwijdte (bescherming) van het regime van
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overgang van onderneming via nationale wetgeving te verruimen naar de overgang van activiteiten die behoren tot de
uitoefening van openbaar gezag. Een behoorlijke verruiming omdat in de richtlijn in art. 1 lid 1 sub b is bepaald dat de
richtlijn van toepassing is op een economische eenheid die met het oog op voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk
economische activiteit haar identiteit behoudt. Het begrip economische eenheid is in Nederlandse wetgeving vertaald in art.
7:662 lid 2 sub b BW. Daarbij is de economische eenheid gedefinieerd als een geheel van georganiseerde middelen,
bestemd voor het uitvoeren van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit.

Een en ander staat haaks op jurisprudentie van het Europese Hof. Dat overwoog al in het Henke-arrest dat de overheveling
van administratieve taken van een gemeenschappelijke regeling naar een gemeente niet onder de reikwijdte van de richtlijn
valt. Volgens het Europese Hof is in die situatie immers geen economische eenheid die overgaat aanwezig.[14] Er is geen
sprake van een economische activiteit als het gaat om activiteiten die tot de uitvoering van openbaar gezag behoren. Gaat
het om diensten die worden verzekerd in het openbaar belang, zonder winstoogmerk maar die concurreren met diensten die
door marktpartijen met winstoogmerk worden aangeboden, dan kunnen deze wèl worden aangemerkt als een economische
activiteit.[15]

De Wnra wijkt af van deze lijn en verruimt de beschermende werking van de richtlijn. Van een overgang van onderneming
kan ook sprake zijn bij de overgang van ‘openbare gezagstaken’.

In de Nota van wijziging Aanpassingswet Wnra is expliciet aangegeven dat afdeling 8 van titel 10 van Boek 7 BW ook van
toepassing is op de overgang van personeel als gevolg van wijzigingen van de gemeentelijke indeling. Als verkrijger geldt in
dat geval de gemeente die op grond van art. 44 Wet algemene regels herindeling de rechtsopvolger is van de op te heffen
gemeente. De tweede zin uit art. 7:663 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid van vervreemder en verkrijger gedurende een jaar
na de overgang voor verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan voor de overgang) is op de overgang van
personeel als gevolg van wijzigingen van de gemeentelijke indeling niet van toepassing. Logisch, omdat de gemeente die
wordt heringedeeld ophoudt te bestaan. Eden en beloften, die ambtenaren in verband met hun functie bij de op te heffen
gemeente hebben afgelegd, worden geacht mede betrekking te hebben op de arbeidsovereenkomst bij de gemeente waar
zij met ingang van de datum van herindeling in dienst zullen zijn.[16]

De nota wijzigt daarmee overigens een eerder ingenomen standpunt. Oorspronkelijk werd namelijk voorgesteld om de
nieuwe gemeente binnen zes maanden na herindeling aan haar ambtenaren schriftelijk te laten weten of de gemeente
voornemens was de arbeidsovereenkomst in verband met de herindeling te beëindigen of wijzigen.[17] Nu herindelingen
zullen worden aangemerkt als overgang van onderneming, wordt het opzegverbod van art. 7:670, lid 8, BW van toepassing.
Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst vanwege een overgang van onderneming is daarmee niet toegestaan. Ook het
wijzigen van een arbeidsovereenkomst is volgens vaste jurisprudentie niet zomaar toegestaan. Het ligt voor de hand voor
ambtenaren, die betrokken zijn bij een herindeling, aan te sluiten bij de bestaande regels en jurisprudentie, zo volgt uit de
Nota van wijziging.

Bovenstaande verruimde toepassing van de overgang van onderneming geldt niet voor de gemeentesecretaris en de griffier
van de op te heffen gemeente. De secretaris en griffier nemen immers binnen een gemeente een bijzondere positie in.
Ingevolge art. 100 van de Gemeentewet zijn er slechts één secretaris en één griffier binnen een gemeente. Het bijzondere
karakter van deze functies brengt dan ook met zich dat afdeling 8 van titel 7.10 van het BW niet van toepassing kan zijn op
de gemeentesecretaris en de griffier, zoals in de Memorie van Toelichting op de Aanpassingswet Wnra bij de toelichting op
het voorgestelde art. 59 al beschreven.[18] Als gevolg daarvan zal art. 59 Wet algemene regels herindeling bepalen dat de
arbeidsovereenkomst van de gemeentesecretaris en van de griffier uit kracht van de wet eindigen op de dag voor de dag
van herindeling. Art. 7:677 lid 1 BW, waarin is bepaald dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt nadat de
periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan is verstreken of bij wet aangegeven, biedt daartoe ruimte. Aangezien
sprake zal zijn van een ontslag van rechtswege hoeft geen ontslagprocedure te worden doorlopen om de
arbeidsovereenkomsten van gemeentesecretaris en griffier van de op te heffen gemeente vanwege een gemeentelijke
herindeling te kunnen beëindigen. Deze uitzonderingspositie zou volgens de regering toegestaan zijn, omdat een
herindeling geen overgang van onderneming in de zin van de richtlijn is. Dit maakt het mogelijk om de werking daarvan in
het geval van een herindeling naar believen uit te breiden. Als de gemeentesecretaris of griffier eventueel wèl overgaat naar
de nieuwe gemeente en daar in dienst treedt, dan zal dat noodzakelijkerwijs in een andere functie zijn.

5. Extra bescherming ambtenaren

Uit bovenstaande volgt dat ten aanzien van genormaliseerde ambtenaren sneller sprake zal zijn van een overgang van
onderneming omdat, in tegenstelling tot in de private sector, ook de administratieve reorganisatie van overheidsdiensten en
de overgang van administratieve functies tussen overheidsdiensten in het vervolg kunnen kwalificeren als de overgang van
een economische eenheid in het kader van een overgang van onderneming. De verruiming lijkt strijdig met het doel van de
Wnra, namelijk het normaliseren van de rechtspositie van ambtenaren die onder meer de overstap tussen de private en
publieke sector dient te vergemakkelijken. Doordat ambtenaren hier nu juist extra bescherming krijgen, wordt de overstap
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van de publieke naar de private sector voor hen minder aantrekkelijk. Anderzijds kunnen ambtenaren zich in voornoemde
situatie sneller beroepen op de ontslagbescherming wegens overgang van onderneming waardoor ook de overstap van
private sector naar de publieke sector minder snel gemaakt kan worden. De banen in de publieke sector zullen namelijk
minder snel vrijkomen. De praktijk zal leren of deze uitbreiding noodzakelijk is dan wel bijdraagt aan het niet behalen van
het met de Wnra beoogde doel.
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